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46. KITAB PERBUATAN ANI,AYA

Tentang perbuatan aniava dan perampasan serta firman Allah.
',ry lr-i:r y,',# il.e?'iclt.rilt!,lr J;iit:& ry6 ^i,, 

5:i,,.t't'1
' 

. t '-to,.- t o-t? o ', o '''-r-t1'=ASt-9 
L;;j,.lr ,:6.5":s U.lt, ,ge-f t:t g,t4 (Dan janganlah ,sekali-

Xoti tr*, (Urlro**'oa) *sngira, bahwa'Altah lalai dari apa yang

diperbuat oleh orang-orang yang zhalim.

Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai

hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang

hergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala

mereka." (Qs. Ibraahiim [1a]: 43) Kalimat muqni'iy ru'usihim'
bermakna menengadahkan kepala mereka. Kala muqni' dan muqmih

memiliki makna yang sama.

Keteranqan Hadits:

(Bismillahirrahmaanirrahiim. Kitab perbuatan zhalim. Tentang

perbuaton aniaya dan perampasan). Demikian yang tercantum dalam

riwayat Al Mustamli. Sedangkan dalam riwayat selainnya, kata

"Kitab" tidak disebutkan. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan "Kitab

Perampasan, bab Perbuatan Aniaya".

Kezhaliman adalah nama untuk sesuatu yang diambil tidak

dengan cara yang benar. Berbuat zhahm berarti menempatkan sesuatu
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bukan pada tempatnya yang tepat. Ini menurut pandangan syariat.

Sedangkan perampasan (ghashb) adalah mengambil hak orang lain

dengan cara yang tidak dibenarkan.

'ytt 'g'd.Jitt '#t |g:i) ftt :|?s\ ,f (Kata muqni'iy

ru'usihim' bermakna mengangkat kepala mereka- Kata muqni' dan

muqmifumemiliki makna yang sama). Dalam riwayat Al Mustamli dan

Al Kasymihani kalimat, "na-,,3i:, gy.\ (mengangkat kepala mereka)

tidak dicantumkan, karena kalimat tersebut merupakan penafsiran

Mujahid seperti yang diriwayatkan Al Firyabi, juga merupakan

perkataan ahli bahasa dan tafsir. Demikian pula dikatakan oleh Abu

ubaidah dalam kitab Al Majaz seraya memperkuat dengan bait syair:

Dia menengadahkan lrepalanya kepadaku dan mengangkatnya.

Sealran-akan melihat sesuotu yang sangat disukainya.

Tsa'lab mengatakan bahwa kata tersebut termasuk kata

musytarak (bermakna ganda). Dikatakan oqna'a apabila seseorang

mengangkat kepalanya, dan juga dikatakan demikian apabila dia

menundukkan kepalanya. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah

kedua makna itu, yakni mereka mengangkat kepala untuk melihat, lalu

menundukkannya karena merasa hina dan rendah. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ibnu At-Tin.

Adapun perkataan Imam Bukhari bahwa kata muqni' dan

muqmifumemiliki makna yang sama, j.rgu disebutkan oleh Abu Ubaid

dalam kitab At Majaz ketika menafsirkan surah Yaasiin, sera)'a

menambahkan, "Artinya, dia menarik dagu hingga menempel ke dada.

kemudian mengangkat kepalanya". Perkataan ini menguatkan

pendapat Ibnu At-Tin bahwa kata itu memiliki makna ganda

(musytaral).
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,4f e'p',Sti': Pt ,i"i 'ry ,f'", 'Sal 
luuiat id berkata,

kata muhthi'iin bermakna memandang terus-menerus. Sementara

rnenurut yang lain, maknanya adalah bergegas-gegas). Kalimat ini

tercantum pada selain riwayat Abu Dzar, sementara dalam riwayat

Abu Dzarr justru dicantumkan pada judul bab berikutnya. Al Firyabi

telah menyebutkan penafsiran Mujahid dengan sonad yang maushul.

Adapun yang dimaksud dengan "penafsiran ulama yang lain" adalah

Abu Ubaidah. Tapi ada kemungkinan yang dimaksud adalah kedua

makna itu sekaligus. Tsa'lab berkata, "Al Muhthi 'adalah orang yang

melihat dalam keadaan hina dan takut, tanpa memutus

penglihatannya."

e W ) 6i {"ir* d:tt (hati mereka bagaikan ronggo,

yakni kosong tidak memiliki akal). Penafsiran ini dikemukakan pula

oleh Abu Ubaidah dalam kitab Al Majaz.

Hqwaa' artinya suatu ruangan yang belum ditempati materi

apapun. Maksudnya, hati mereka tidak memiliki kekuatan dan

keberanian. Sementara menurut Ibnu Urfah, maksudnya adalah hati

mereka telah dicabut dari rongga badan.

l. Qishash Atas Perbuatan Aniaya

c,7
Jrs)

F+
.,.ols ol3
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lry' ^1J:i)ik
'11tijt ;r

io . 1.j_P ottt

Mujahid berkata, "Kata muhthi'iin artinya memandang terus-

menerus." Sementara menurut ulama yang lain, artinya adalah

bergegas-gegas, sedang mata mereka tidak berkedip. Sedangkan

firman-Nya, "Wa af idatuhum hawaa" (hati-hati mereka kosong).

yakni berongga tidak memiliki akal. Adapun firman-Nya, "Dctt't

berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada

waktu itu) datang adzab kepado mereka, mal<o berlcatalah orang-

orang yang zhalim, 'Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kepada kami

(kembalikanlah knmi ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit,

niscaya kami akan mernatuhi seruon Engkau dan aknn mengikuti

rasul-rasul'. (kepada mereka dikatakan), 'Bukonkoh ksmu telah

bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-koli kamu tidak qkan

binasa? Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-

orang yang mengoniaya diri mereka sendiri, dan telah nyata baginttt

bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kanti

berikon kepada kamu beberapa perumpotnaan'. Dan sesunggtthnya

mereka telah membuat makar yang besar padahol di sisi Allah-lah
(balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu

(amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap knrenanT'a.

Karena itu, janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menl'alahi

ianji-Nya kepada rasul-rasul-Nya; sesunggthnya Allah Maha Perkasa

lagi mempunyai pembalasan'. " (Qs. Ibraahiim fial:4a-a7)

&: & bt ob &t Jy-t * 4:e itr'ei Sl
.^a\ t , o , lc. \,, , ot. z t c 2

, 6 ,l-Jl J-t*, 1l '9/tc.

.4

, llt'1 'L-Jt ;F iW t# ,61 a'i"y'#t '*t; rit i.v

i4 o;l ry:J;', $:
,c

cL;x-ll-.- ,ln6

:4.
l)l :2-.(>

PLtr
,o

ai-xJl
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.6!r ,l'irs !F-..',5;i

2440. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda, "Apabila orang-orong yang beriman selamat dari

neraka, mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka. Mereka

pun melakukan qishash atas kezhaliman yang terjadi di antora

mereko di dunia. Hingga setelah mereka dibersihkan dan disucikan,

barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Demi Yang jiwa

Muhammad beroda di tangan-Nya, seseorang di ontoro kamu akan

lebih mengetahui tempatnya di surga daripada rumahnya ketika di

dunio."

Keterangan Hadits:

(Bab qishash otas perbuatan aniaya). Maksudnya, pada hari

Kiamat. Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id Al Khudri, yang

akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang kelembutan hati,

bab "Qishash pada Hari Kiamat".

|firtO, jembatan). Nampaknya, yffiB dimaksud adalah ujung

shirat yang dekat dengan surga. Tapi ada pula kemungkinan bahwa itu

adalah jembatan lain yang terletak antara shirat dengan surga.

Adapun maksud {*A (melakukan qishash) adalah melihat

kezhaliman yang terjadi di antara mereka dan saling meminta

balasannya.

t;ij (disucikan), yakni telah dibersihkan dari dosa dengan

sebab saling menutupi kezhaliman yang telah dilakukan antara yang

satu dengan yang lainnya.

Hadits ini telah dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadits

Jabir yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, 1*.,- f
''^,iju'otl e\: "^LiltvUtf .&ir jii b *\ lriaatc halal bagi ,otoh
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seorang dari penduduk surga untuk mqsuk surga, sementara dia
masih menanggung suatu kezhaliman bogi orang sebelumnya).

Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman pada hadits

ini adalah sebagian mereka.

2. Firman Allah, *Ingotlah, Laknot Allah (ditimpakan) otas Orang-
orong yang Zhalim" (Qs. Huud [11]: 18)

* .u,'{ 4i(rtAlSG"A:dt )f / otri;7;;rsy
ilu;l:, e" ,\:j.:I tAb?nr *e,
:Jt- tc$t g Jy- *', ^); \t *

"t 
,r:)i- t6p :Ju'iti'tt * , air': :..;rirj $ ;

)e
\J

';6t fij .drLL ;tK e ,?';t U Sa*t tir, ,r.:fur

)t a tf ,A:, & ti-s ilt :o* f,i*tr' irr;, o4cl,,
-'j;,b'

2441. Dari Qatadah, dari Shafiryan bin Muhriz Al Mazini, dia
berkata: Ketika aku berjalan bersama Ibnu Umar RA dan dia
memegang tangankra tiba-tiba seorang laki-laki muncul dan berkata:
Bagaimana engkau mendengar Rasulullah SAW tentang 'Najwa"
(pembicaraan rahasia)? Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnyo Allah mendekntkan orong yang beriman
dan meletakkannya dalam perlindungan-Nya serqya menutupinya lalu
berfirman, 'Apakah engkau mengenal dosa ini, apakah engkau

mengenal dosa ini?' Dia berkata, 'Benor, wahai Rabbku'. Hingga
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ketika dia telah mengakui dosa-dosanya dan mengonggap dirinya

binasa, maka Allah berfirman, 'Aku telah menutupi dosa-dosamu di

dunia, dan Aku akan mengampuninya pada hari ini'. Lalu diberiknn

kitab kebaikan kepadanya. Adapun orang kafir dan munafik, maka

para sal<si akan berkata, 'Merekn adalah orang-orang yang berdusta

terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas

orang-orang yang zhalim'. "

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar, q'flt u,i aifr t1

'^ng 4b 'e+ \esungguhnya Allah akan mendekatkan orong yang

beriman dan meletakkannya dalam perlindungan-Nya). Hadits ini

akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid dan kelembutan hati.

Hubungan hadits ini dengan bab-bab tentang perampasan

(ghashab) adalah sebagai isyarat bahwa keumuman kalimat "aku

mengampuninya untukmu" di tempat ini, dibatasi oleh hadits Abu

Sa'id yang disebutkan pada bab sebelumnya.

3. Seorang Muslim Tidak Menzhalimi Muslim Lainnya dan Tidak
Menyerahkannya

t1i:? ht '*,;* ; iul -r-, Li ';;i 6L Ji ?W ;t f,,
, *i' ;f '#' 'ir &3 * \t 'v *t'Ji; oi ;;f

^61 ,o:*G,J i[' o\S ^>i a;G ,t ;rg ;', o& \')'ry
'p u3 ,yqt ii -t.t ,4 *'.t ^*?ur'Ci?"k F *'Ci

-,,.-1,.o.^n, r,., ,,to ,
.d.qdl l-X otlt oP \A--,..

n
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2442. Dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan kepadanya.

sesungguhnya Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah sturdara

muslim yong lain, tidak boleh menzhaliminya dan tidak

menyerahkannya. Barangsiapq mengusohakan kebutuhan sattdara

nya, mako Allah akan memenuhi kebtttuhannya. Barangsiapa

melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan

melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahonnya pada

hari Kiamat. Barangsiapa menutup (aib) seorang muslim, maka Allalt
akan menutupi (aib)nya pada hari Kiamat."

Keterangan Hadits:

(Bab seorang muslim tidak menzhalini muslim yang lain dan

tidak menyerahkannya). Dikatakan: aslama .fulan fulaanan (si fulan

menyerahkan si fulan), artinya dia menjerumuskannya dalam

kebinasaan dan tidak melindunginya dari musuh.

Kalimat ini bersifat umum, mencakup semua sikap tidak peduli

dengan keadaan orang lain. Namun, lebih banyak digunakan untuk

sesuatu yang menyebabkan kebinasaan.

tu-.ir ,li ilZ,lJ (seorang muslim adalah soudara muslim ))ctng

lain).lni adalah bentuk ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam. Apabila

ada dua hal yang mempunyai kesamaan, maka dinamakan bersaudara.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka, budak,

orang dewasa dan anak-anak.

llJE I (ridak menzhaliminya). Ini adalah kalimat berita -vang

bermakna perintah. Hal itu dikarenakan kezhaliman seorang muslim

terhadap muslim lainnya adalah haram. Sedangkan perkataan "tidak

menyerahkannya", yakni tidak membiarkannya bersama orang yang

mengganggunya dan tidak pula membiarkan pada sesuatu yang

menyakitinya. Bahkan, seharusnya dia menolong dan membela

saudaranya. Hal ini lebih spesifik daripada sekadar tidak berbuat

FATHT'L BAARI _ 9



l-

I

I

zhalim terhadapnya. Membela saudara bisa memiliki tingkatan wajib

dan bisa pula mustahab (dis*ai), sesuai dengan keadaan.

Ath-Thabarani menambahkan dalam riwayatnya dari jalur lain

dari Salim, :U'l # e *-'lt (Dan tidak membiarkannya dalam

musibah yang menimpanya). Sementara dalam riwayat Imam Muslim

dari hadits Abu Hurairah disebutkan, 'o:ji| lJ (Dan tidak

merendahkannya). Dalam riwayat ini disebutkan pula, q f /t *,
pJ' 6Vt 'jri oi "'r:lt (Cukuplah seseorang melakukan keburukan

de ngan m e r e ndahkan s audar onya s e s omo mus I im).

+i ti6 .i ,JrS 6j (barangsiapa mengusahakan kebutuhan
\P.

saudaranya). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam

Muslim disebutkan, yi !'* ..C -r+J' og 6 Pt {* d h'i (Attah

senantiasa menolong seorong hamba, selama hamba itu menolong

saudaranya).

L'; P 
'* 'ei 'ur'2 (barangsiapa melapangkan kesusahan

seorong muslim). Kurbah artinya kesusahan yang melanda jiwa.

til3 V ;yrj (barangsiapa menutupi seorong muslim). Yakni,

melihatnya berada dalam perbuatan buruk, tetapi dia tidak

membeberkannya kepada manusia. Adapun perintah bolehnya

seseorang untuk menjadi saksi bagi saudaranya yang melakukan

perbuatan buruk, dipahami apabila dia telah mengingkari dan

menasihatinya, tetapi saudaranya itu tidak mau berhenti dan tetap

melakukan perbuatan buruknya, bahkan melakukannya secara terang-

terangan. Hal itu sama dengan perintah menutupi keburukan diri

sendiri. Namun, jika dia pergi ke hadapan hakim dan mengakui

perbuatannya, maka hal itu tidak dilarang.

Nampaknya kata "menutupi" di sini berlaku pada kemaksiatan

yang telah berlalu. Sedangkan "pengingkaran" berlaku pada

kemaksiatan yang sedang berlangsung dan senantiasa dikerjakan.

Dalam kondisi seperti ini wajib diingkari; dan jika yang bersangkutan
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tidak mau menghentikan perbuatan maksiatnya, maka harus diajukan

kepada hakim. Perbuatan ini tidak termasuk ghibah [menggunjing].
bahkan tergolong nasihat yang wajib.

Dalam hadits ini terdapat isyarat untuk meninggalkan ghibah.

sebab orang yang menampakkan keburukan saudaranya berarti tidak

menutupinya.

l?t e'i- itr {;; (Allah akan menutupinya pada hari Kiamar).

Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwal'atkan Imam At-Tirmidzi

disebutkan, :titi q,iJ' d ?tt i;, (Allah akan menutupinya di dunia

dan akhirat).

Hadits ini menganjurkan sikap saling menolong, memperbaiki

pergaulan dan persahabatan. Selain itu, balasan yang diberikan sesuai

dengan ketaatan yang dilakukan. Barangsiapa bersumpah bahu'a si

fulan adalah saudaranya [saudara dalam Islam], maka dia tidak
dianggap berdosa.

Sehubungan dengan ini terdapat hadits dari Suwaid bin
Hanzhalah yang dikutip Abu Daud mengenai kisahnya bersama Wa'il
bin Hujr.

4. Tolonglah Saudaramu dalam Keadaan Berbuat Zhalim atau
Dizhalimi

,rJtr r;i l,; ,l:.rtttQ', ;i i k oi I .e' '3 r..v'vl--.,

t.;;i'n:t ,*') q,E i' & a' J;r'SG :iA ^- ht'*,
tl)bi'rf r)v

2443.Dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dan Humaia etn-
Thawil, keduanya mendengar Anas bin Malik RA berkata bahwa Nabi
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sAw bersabda, ,,Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat

zhalim atau dizhalimi."

L:f :

6w'r;., 
n

*h'*
tt, o. ,2., ).
o)"e, lJ-a dJJl

l, lrc t .
attl r)f'

'Js 
:'Js *; ii,r

);o 6')bi ')1

.{ o , cz I c .

dl f L-"- f
'-.. / or'o. .1.,lJ\rl ,"4i1 :*S

.;.:i-'J';..Jll: i,Su e(lrL ;';x'*K 6jb'

2444. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah sAw

bersabda, "Tolonglah saudaramu dalam keadaanberbuat zhalim atau

dizhalimi." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Yang ini kami tolong

karena dizhalimi, lalu bagaimana kami menolongnya ketika berbuat

zhalim?" Beliau bersabda, "Engkau memegang di otas kedua

t angannya (menghalangi kehendalcnya) ."

Keterangan Hadits:

(Bab Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zhalim atau

dizhalimi).Imam Bukhari menyebutkan judul bab dengan kata ";ei',

lalu menyebutkan hadits dengan kata "pi'. Hal ini mengisyaratkan

tentang lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits

tersebut. Riwayat yang dimaksud berasal dari Khadij bin Muawiyah,

dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, $')tb; \i tt.\b *i 7i
(Tolonglahlah saudaramu dalam keodaan zhalim atau dizhalimi).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Sedangkan Abu Nu'aim dalam

kitab Al Mustakhraj telah menukil melalui jalur yang sama dengan

penukilan Imam Bukhari.

tl'ttbi 3i (J.\b lVi 'p:r (tolonglah saudaramu dalam keodaan

zhalim atau dizhalimi). Demikian dinukil secara ringkas dari Utsman'

Al Ismaili meriwayatkan melalui beberapa jalur yang sama seperti

itu. Pada pembahasan tentang ikrah (pemaksaan) melalui jalur lain
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dari Husyaim, dari Ubaidillah, disebutkan dengan tambahan: ,htiA
* 6W :J,6 $:p:i US Uty iri ri1 '411t ,t'1ai its ri1 'oj,,:i irr'J?) 6-

.ti:*i U,5 0F #Jt (seorang taki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah!

Aku menolongnya jika dizhalimi. Tidalikoh Engkau mengetahui jika
dia berbuat zhalim, bagaimana aku harus menolongnya?" Beliau
bersabda, "Engkau mengholanginya [mencegahnyoJ dori perbuatan

z hal i m, s e s ungguhnya i t u adal ah me no lo ngny a. " ).

lmam Ahmad telah meriwayatkan dari Husyaim, dari

Ubaidillah. Al tsmaili juga meriwayatkan melalui beberapa jalur lain
dari Husyaim, dari Ubaidillah dan Humaid sama seperti itu.

.-.a t.t l.
n-;.,- Oj iev @ngkau memegang di atas kedua tangannta

Tmenghalangf kehendaknyaJ). Ini adalah kalimat kiasan untuk
mencegah kezhaliman dengan perbuatan apabila tidak berhasil
dicegah dengan perkataan. Diungkapkan dengan kata "di atas" sebagai

isyarat mencegah dengan penguasaan dan kekuatan.

Dalam riwayat Mu'adz dari Humaid, yang dikutip oleh Al
Isma'ili, disebutkan: itl-1'o:y'iUfii ,jfur ,* 'rr{J-')ui getrau berkcrta,

"Hendaklah ia *rnrrgohnyo'dori k rhnl,*or, dan itu aclalah

per tolongan kepadanya.").

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, o( !f
i-U 'd T ri # 6J.tb l,lpabila berbuat zhalim, maka hendaklah dicr

mencegahnya, karena itu adalah pertolongan baginya).

Ibnu Baththal berkata, "Kata nashr (memenangkan/memberi

pertolongan) bermakna membantu. Penafsiran 'menolong orang )'ang
zhalim' dengan arti mencegahnya dari berbuat zhalim merupakan

bentuk penamaan sesuatu dengan akibat yang ditimbulkannya."

Al Baihaqi berkata, "Maksudnya, orang yang zhalim berarti

menzhalimi dirinya sendiri, sehingga termasuk juga mencegah orang

lain untuk menzhalimi dirinya sendiri; baik secara indrawi maupun

maknawi. Apabila sesorang melihat orang lain melakukan keburukan
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untuk dirinya (seperti zina), maka harus dicegah, dan ini termasuk

menolongnya."

Catatan:

Imam Muslim, dalam riwayatnya dari jalur Abu Zubair
menyebutkan latar belakang adanya hadits di atas, yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir surah Al Munafiquun.

Al Mufadhdhal Adh-Dhabi dalam kitabnya Al Fakhir
menyebutkan bahwa orang yang pertama mengucapkan "Tolonglah
saudaramu dalam keadaan zhqlim atau dizhalimi" adalah Jundub bin
Al Anbar bin Amr bin Tamim. Ucapan itu dipahami sebagaimana

makna lahiriahnya, yaitu fanatisme jahiliyah yang mendarah daging

dalam diri mereka, bukan seperti penafsiran Nabi SAW. Sehubungan

dengan itu seorang penyair mengatakan:

Bila aku tidak menolong suadaraku sqat menzholimi.

Aku tidak aknn menolongnya saat dizhalimi.

5. Menolong Orang yang Dizhalimi

2445. Dari Muawiyah bin Suwaid: Aku mendengar Al Bara' bin

Azib RA berkata, "Nabi SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan

melarang kami dari tujuh perkara. Beliau menyebutkan, yakni:

menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang

bersin, membalas (menjawab) salam, menolong orang yang dizhalimi,
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. t 1o. '-.ot l. .
L-/Y ,f) *'otl^ €..1 f

:dg ,/'N.u'iJt;Jv

. ,r. \t.
je 4:e d)l*t y?nr S; uet

.1.....1trt
.4ryLrl ;C.0-r,5

memenuhi (undangan) orang yang mengundang, dan melaksanakan

sumpah."

(t)
.) tz ll ,. t L

.t hr.t 4^bs. Jju-

2446. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Orang mulCInin bagi orang mukmin yang lain

lal<sana bangunan yang saling menguotkan satu dengan yang

lainnya." Lalu beliau memasukkan (menjalin) jari-jemari tangan

beliau.

Keterangan Hadits:

(Bab menolong orang yang dizhalimi). Ini hukumnya fardhu

kifayah. Hal ini berlaku umum bagi orang 1'ang dizhalimi dan orang

yang menolong. Pendapat ini berdasarkan bahwa fardhu kifayah itu
ditujukan kepada semua orang, sebagaimana pendapat yang benar.

Namun, terkadang menjadi keharusan bagi seseorang yang memiliki
kemampuan, jika pengingkaran itu sendiri tidak melahirkan kerusakan

yang lebih besar dari apa yang diingkari.

Apabila seseorang mengetahui atau memiliki dugaan kuat

bahwa pengingkaran yang akan dilakukannl'a tidak memberi manfaat,

maka kewajibannya menjadi gugur. Jika membiarkan dan

mengingkarinya akan menimbulkan kerusakan yang s€una, maka

seseorang bebas memilih mana yang harus dia lakukan.

Syarat bagi orang yang ingin menolong, adalah harus

mengetahui bahwa perbuatan itu benar-benar suatu kezhaliman.

Ketika pertolongan diberikan saat kezhalirnan benar-benar terjadi.

berarti keadaan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, terkadang

pertolongan diberikan sebelum kezhaliman itu terjadi, seperti

menyelamatkan seseorang yang berada dalam cengkeraman orang lain
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yang memaksa agar memberikan hartanya disertai ancaman, meski

orang yang dipaksa belum memberikan hartanya. Terkadang pula,

pertolongan diberikan ketika kezhaliman telah terjadi.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama,

adalah hadits Al Bara' tentang perintah melakukan tujuh perkara dan

larangan melakukan tujuh perkara. Dia menyebutkannya secara

ringkas, dan penjelasannya secara detail akan dikemukakan pada

pembahasan tentang adab dan pakaian. Adapun yang dimaksudkan di

tempat ini adalah kalimat, p.1llJil.lt 'fi'1 
@an menolong orang yang

dizhalimi).

Hadits kedua, yaitu hadits dari Abu Musa, lgiri /i-u, qilt
(Orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunon), yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

6. Membela Diri dari Perbuatan Orang yang Zhalim

tC') * F !l ;F,e:ilu, r44t h' 'of t);f :',y l?
,et;\'Js 1oi.,ai:iili o.J' 

'&.bi t:1 aiirl1 (W 9- h'

.fr* trlr.,.i tir; a jx--'oi o9f,, trit<

Berdasarkan firman Allah, "Allah ,rOoO *rrrukai ucapan buruk
(yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang

dizhalimi (dianiaya). Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui. " (Qs. An-Nisaa'[4]: 148) "Dan (bagi) orang-orang yqng

apabila mereka diperlakukan dengan zhalim mereka membela diri."
(Qs. Asy-Syuuraa $21: 39) Ibrahim berkata, "Mereka tidak suka

dihina; tapi bila telah menguasai, mereka memberi maaf."
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Keteransan Hadits:

Ayat pertama telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur As-
Sudi, dia berkata tentang kalimat e U\l(kecualt orang-orong yong

dizhalimi): Apabila dia membalas dengan kezhaliman serupa yang

menimpanya, maka hal itu tidaklah dicela.

Dari Mujahid dikatakan, "kecuali orang-orang yang dizhalimi' ;,

lalu dia membela diri, maka boleh menjelaskan keburukan orang yang

menzhaliminya. Dinukil pula darinya bahwa ayat ini turun berkenaan
dengan seorang laki-laki yang singgah di suatu kaum, lalu mereka

tidak menjamunya, maka dia diperbolehkan untuk menjelaskan
perlakuan buruk kaum tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa meskipun ayat ini tunrn
berkenaan dengan kejadian tertentu, tetapi tidak menghalangi untuk
menerapkan maknanya secara umum.

Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
"mengotakan terus terang" adalah doa, maka dalam hal ini orang yang

dizhalimi diperbolehkan untuk mendoakan celaka bagi orang yang

menzhaliminya.

Sedangkan ayat kedua telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari
jalur As-Sudi tentang ayat, is1',ai- ili urJ, fi.tbi t\1.;,2:)tj (Dan [bagiJ
orang-orang yang apabila mereks diperlakukan dengan zhalim
mereka membela diri). Dia berkata, "Yakni orang-orang yang

dizhalimi, lalu mereka membalas tanpa melampaui batas."

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil hadits dari An-
Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sqnad yang hasan dari jalur At-Taimi.
dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, ,r# fr *'*::-3 tt'&'t
V ew:e,? 6t * \t.tui u.6 *t y h' & U' Wj
W" +t c;"i} lltcu masuk menemui Zainab binti Jahsy, maka dia

mencaci-maki aku. Nabi SAW mencegahnl'a, tetapi dia tidak mau
berhenti. Maka beliau SAW bersabda kepadaku, "Caci makilah diat"
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Aku pun mencaci-makinya hingga air liurnya kering di mulutnya, dan

aku melihat wajah beliau SAW berseri-seri".)

7. Pemberian Maaf oleh Orang yang Dizhalimi

is lirr )i tt rr,r; ,rl) ,JG !,A,
fr\yt ob t?\i'*1t vb W tA,"^b *'",*'t) U: fp
qff,tW 6?ryit A"tb r,..'r:airW 4.u' H !
nl:'eaii ,3;;r u"tit o|,1h1 ;i,-jlt ,* rt-:r'

'Ot) ,i ,* tpi \i tF

o

A'Jls.JI ,sjy ,-nii i*Vu.i oy,,l, *W"d.iutu
(,-t- |y\tJI J, 

'oi4iir;iir r:16,.
Berdasarkan firman Allah, "Jika kamu menyatakan sesuatu

kebaikan atau menyembunyikan, otou memaaJkan suatu kesalahan
(orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha
Kuaso." (Qs. An-Nisaa' [4]: 149) "Dan balasan suotu kejahatan

adalah kejahatan yong serupa; maka barangsiapa memoa/kan dan

berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.
Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orong yang zhalim. Dan

sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah dizhalimi,

tidak ada satu dosa pun atas mereka. sesungguhnya dosa itu atas

orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui

batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang
pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaa/kan, sesungguhnya

(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakon...

dan kamu akan melihat orang-orang yang zhalim ketiko mereka

melihat adzab Alloh berkato, 'Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke

duni a)?"' (Qs. Asy-Syuuraa P2): 40-aa)
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Keterangan Hadits:

Seakan-akan Imam Bukhari mengis.varatkan kepada rirval'at

yang dinukil oleh Ath-Thabari dari As-Sudi mengenai lafazh "otau

memberi maaf atas kesalahan", yakni kezhaliman. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan tentang firman-Nya, "Balason suatu kejahatan adctlah

kejahatan serupa", ia berkata, "Apabila dia mencelamu, maka en-ekau

boleh mencelanya dengan hal serupa tanpa melebihinya,'Barangsiapa

memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi

(tanggungan) Allah'."

Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Seseorang boleh

mencaci-maki orang yang mencaci-maki dirinya."

Dalam masalah ini, Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan

dari jalur Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

"sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, e y i U,

{H giill'91t1 +" ttti :6lL, (Tidak ado seorang hamba pun yang

dizhalimi, lalu dia memberi maaf atas kezhaliman itu melainkan Allah
akan memperkuat pertolongan-Nya untuknya dengan sebab itu)."

8. Kezhaliman Adalah Kegelapan pada Hari Kiamat

J'

2447. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kezhaliman adalah kegelapan-

kegelapan pada hari Kiomat."

,t.Cta ..to. \,.. z zzt c ). ., c.
l.^{.:e 4)t s.b) p J orl Ji' (-f

o tt cl

.'*(At {y-Laa lUr
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Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Umar dengan lafazh

seperti itu, yaitu tanpa tambahan. Hadits tersebut telah diriwayatkan

oleh lmam Ahmad dari jalur Muharib bin Ditsar, dari lbnu Umar,

dengan tambahan di bagian awalnya: 'nlU, tlitr 'a6t 6 n- (Wahai

manusia, takutlah knlian terhadap kezhaliman...). Sementara dalam

riwayat lain dikatakan, iJeJ'J F(f (Jauhilah oleh knmu

kezhaliman...).

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur ini seraya ditambahkan,

"Muharib berkata, :1,'e i l,,6, {si luanusia paling zhalim

adalah yang melakukan kezhaliman untuk orang lain)".

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir di bagian awal hadits

dengan lafazh,"{Sr rr;itl zi.t ?'t-"crttJb il,LJ' tp jirl' '}ir (Takurtah

kalian terhadap kezhaliman,

kegelapan-kegelapan pada

kekikiran...).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Kezhaliman itu mengandung dua

kemaksiatan, yaitu mengambil harta orang lain tanpa alasan yang

benar, dan menantang Allah dengan menyalahi perintah-Nya.

Kemaksiatan karena kezhaliman lebih besar dosanya dibandingkan

kemaksiatan lainnya, karena umumnya hal ini tidak terjadi kecuali

terhadap orang lemah yang tidak mampu membela diri. Sesungguhnya

kezhaliman itu lahir dari kegelapan hati, sebab bila hati bersinar

dengan cahaya hidayah, niscaya ia akan mengambil pelajaran. Apabila

orang-orang yang bertakwa berjalan dengan cahaya ketakwaan, maka

kezhaliman seseorang tidak akan berpengaruh terhadapnya."

'karena 
se sungguhnya ke zhal iman adalah

hari Kiamat. Takutlah kalian terhadap
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9. Takut dan Waspada Terhadap Doa Orang yang Dizhalimi

(t a. t/ ,to. l" , .G. o. , .i. o. 1o. /o/ i o '"/t .ri llb bt'-u't 6V it ,f ,tb ,t\ dy 4 G- 
t :t

,//l'l

6i;M\i?t $t ilw 4';y$a'i: *'tY\'-u
i\; it*rW -;

2448.Dari Abu Ma'bad (mantan budak fUru nUUus), dari Ibnu

Abbas RA: Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman,

dan beliau bersabda, "Takutlah terhadap doa orang yang dizhalimi,

sesungguhnya tidak ada penghalang antara ia [doa ituJ dengan

Allah;'

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan secara ringkas hadits Ibnu Abbas

ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Pembahasann):a

secara lengkap telah dikemukakan pada bagian akhir pembahasan

tentang zakat.

10. Barangsiapa Melakukan Kezhaliman Terhadap Seseorang,

Lalu Minta Dihalalkan, Apakah Dia Harus Menjelaskan

Kezhalimannya?

it'J';t'JG ,'J6 & it *, i';'.i o.,1 
"* "GF\ )+ "J

ir; ':i *'-p./ ^"*'! 
'^1A 'i "rits '; ;&') +t itt *

z-

k '; as "rL ,7"',. tj \A: i'k I ;f P ?'lt L '^ifur
's' 's ' ' "ob.-Jb,ri&Ljo.i ;JLa*'u ot ,>t!1,.-'^)|-* l',rD ^Aa )*r::i d.u
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,ea4t-&
i J;'tL'q;,rrlt'+:-,":,:u' ,* I ie .r.dt," S'; f A.bt3n-'j et * -ri Ju .rt;)t 'a2ti ) j t:t{. .,

'ot:^S 
* erirtr,* eriU.'+';,r,i

2449. Dari Sa'id'o, ,"Oburi, dari Abu Hurairah RA, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa melalatkan

kezhaliman kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannyo

otaupun yang lainnya, malca hendaklah dia minta dihalallcan [maafl
saat ini sebelum (tiba masa dimana) dinar maupun dirham tidak laku

lagi. Apabila dia memiliki amal baik, makn sebagian amal baiknya itu
alran diambil sesuai dengan besar kezhaliman yang telah
dilakulrannya. Sedangkan jiko tidak memiliki amal baik, makn dosa

temannya akan diambil dan dibebankan [ditambahkanJ ke dalam

dosonyo."

Abu Abdillah berkata, Ismail bin Uwais berkata, "Dinamakan

Maqburi karena dia tinggal didekat pekuburan." Abu Abdillah
berkata, "Sa'id Al Maqburi adalah maula bani Laits. Nama

lengkapnya adalah Sa'id bin Abu Sa'id, sedangkan Abu Sa'id
bernama Kaisan."

Keterangan Hadits:

Perkataan Imam Bukhari "Apakah harus menjelaskan" yang

tercantum dalam judul bab menunjukkan perbedaan tentang sah

tidaknya pembebasan dari sesuatu yang tidak diketahui. Konteks

hadits yang bersifat mutlak menguatkan pendapat yang

mensahkannya. Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits di atas

pada bab "Apabila Minta Dihalalkan Tanpa Menjelaskan Kadarnya".

Judul bab ini juga mengisyaratkan pembebasan dari sesuatu yang

masih bersifat global.

.4L,l^,1 +w
iu' ,* I ,SC

tI )j t:t{1-,>
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Ibnu Baththal mengklaim bahwa dalam hadits di atas terdapat

hujjah untuk mensyaratkan adanya penentuan, sebab lafazh

"kezhaliman" berindikasi adanya kadar tertentu yang diisyaratkan

kepadanya. Akan tetapi, kelemahan pandangan ini cukup jelas.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Adanya penentuan tentang 'kadar'

dalam hadits itu dapat disimpulkan dari sikap orang yang dizhalimi,

yang meng-qishash orang yang berbuat zhalim, sesuai dengan kadar

kezhalimannya." Namun, ini adalah masalah yang telah disepakati.

Sementara yang diperselisihkan adalah apabila orang yang dizhalimi

melepaskan haknya di dunia, maka apakah disyaratkan untuk

diketahui kadar kezhaliman yang telah dilakukan atau tidak? Hal itu
disebutkan secara mutlak dalam hadits di atas. Memang, ada ijma'

tentang sahnya untuk minta diketahui kadar kezhaliman yang telah

dilakukan.

q\ "zJ}J i Ug 'i (Barangsiapa melakukan kezhaliman

kepada saudaranya). Dalam pembahasan tentang kelembutan hati dari

riwayat Malik, dari Al Maqburi, disebutkan dengan lafazh, Ug 'i

^"\ ,ik 'o:rb (Barangsiapa memiliki kezhaliman terhadap

saudaranya). ArTirmidzi meriwayatkan dari jalur. Zaid bin Abi

Unaisah, dari Al Maqburi, "e yf * 'i U€ r'.r; irr g's (sentogct

Allah merohmati seorang hamba yang telah melakukan kezhaliman

kepada saudaranya).

:A 
')i yt U Qerhadop kehorntatannya atou sesu(tttt)'

Termasuk harta dengan segala jenisnya, luka-luka hingga tamparan

dan yang sepertinya. Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi

disebutkan , )O'ti f't i Qerhadap kehorntcttan atau harta). '

pir 'll 3a"t o":t r i.,ig; gebelum datang [masa dimanal clinar

dan dirham tidak laku lagi). Maksudnya adalah hari Kiamat. Hal ini

tertera dalam teks hadits yang diriwayatkan Ali bin Al Ja'd dari Ibnu

Abi Dzi'b, seperti yang dinukil oleh Al Ismaili.
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yb :* lrl (dosa temannya diambil). Yakni, orang yang

dizhalimi. Sedangkan kalimat, y ,# (dibebantmn [ditambahkanJ

kepadanya), yakni kepada orang yang berbuat zhalim. Dalam riwayat

Malik disebutkan , y'6P (Dilemparkan kepadanya).

lmam Muslim telah meriwayatkan hadits ini --dari t:gj
makna- melalui jalur lain dengan redaksi yang lebih jelas, .;r u"tilt
'yt, u ts'ef;;i,b e ui 4.i,2t :i *t :Yyq, U-,i.t'n,rf
6|r*-'oi # liir;; 1 ,iti ti6,,b q t]fi orj*, q tb otoii nih i'.

1,3' d iYt y '6.J,1 'Jti-rLJ* i rl * (Orans yang bangtcrut di

antara umatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat seraya

membawa [pahalal shalat, puasa dan zokat. Ia datang dan telah

mencaci orang ini, menumpahkan darah orang itu. Maka, yang ini
diberikan dari kebaikannya dan yang itu diberikan pula dari

kebaikannya. Apabila kebaiknnnya telqh habis sebelum dipenuhi

tanggungannya, maka diambil dari kesalahan-kesalahan mereka

fyang dizhalimiJ lalu dilemparkan kepadanya, kemudian ia
dicampokkan ke dalam nerako).

Hadits di atas tidak bertentangan dengan firman Allah, \i ,,t

"';i t'r:i;i,11Oon seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa

orang lain). Karena, orang yang disebutkan dalam hadits, disiksa

akibat perbuatan dan kezhalimannya. Ia disiksa bukan tanpa dosa,

bahkan siksaan itu adalah akibat kejahatannya. Sesungguhnya

kebaikan itu ditimbang dengan keburukan atas apa yang menjadi

konsekuensi keadilan Allah pada hamba-hamba-Nya.
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11. Apabila Seseorang Telah Menghalalkan Kezhaliman yang

Dialaminya, maka Dia Tidak Berhak Mencabut Kembali

4bt!1 ti
,r1;;i'o1t Lk ,F;t :.tv

2450. Dari Aisyah RA, "Apabila seorang wanita khawqtir akan

nrryur' dari suaminya", dia berkata, "seorang laki-laki mempunl'ai

istri yang kurang disukainya dan dia ingin meninggalkannya. Maka

wanita itu berkata, 'Aku membebaskanmu dari kewajibanmu

terhadapku'. Maka, turunlah ayat tersebut berkenaan dengan masalah

ini."

Keterangan:

(Bab apabila seseorang telah menghalalkan kezhaliman yang

dialaminya, makn dia tidak berhak mencabut kembali)- Yakni, baik

kezhaliman itu diketahui oleh mereka yang mensyaratkannya atau

tidak diketahui oleh mereka yang membolehkan (menghalalkan)

kezhaliman yang tidak diketahui. Tindakan ini jika dilakukan terhadap

perkara yang telah lalu, maka ulama sepakat membolehkannya.

Namun, jika dikaitkan dengan perkara yang akan datang, maka ulama

berbeda pendapat.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang

kisah wanita yang menceraikan suaminl'a (khulu), yang akan

diterangkan pada pembahasan tentang tafsir surah An-Nisaa'. Adapun

letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah bahwa khulu ' merupakan

akad yang mengikat, sehingga tidak sah untuk dicabut kembali. Dalam

hal ini termasuk pula semua akad yang mengikat. Demikian menurut

' Nusyuz dari suami adalah bersikap keras terhadap istri, yakni tidrk mau menggaulinya dan tidak pula

memberikan haknya. I.ihat/oot-nole no.357. Al Qur'an dan te{rrlahannya, Depag Rl. Penerj.
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pendapat Al Karmani. Namun, pendapat ini tidak tepat, karena ayat

dan hadits yang disebutkan hanya berbicara tentang wanita yang

melepaskan haknya untuk mendapatkan giliran bermalam bersama

suaminya, dan tidak ada kaitannya dengan masalah khulu'.

Dalam pandangan Ad-Dawudi, hal itu menimbulkan

kemusykilan, sehingga dia berkata, "Judul bab tidak memiliki

kesesuaian dengan hadits."

Namun, Ibnu Al Manayyar menjelaskan hubungan keduanya

seraya berkata, "sebenarnya judul bab di atas berbicara tentang

melepaskan hak untuk menuntut balas atas kezhaliman yang telah lalu,

sedangkan kandungan ayat adalah melepaskan hak yang akan datang,

agar bila hak tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak dianggap

sebagai kezhaliman." lbnu Al Manayyar juga berkata, "Akan tetapi

Imam Bukhari bersikap lembut dalam mengemukakan dalil, seakan-

akan dia berkata, 'Jika diperbolehkan untuk melepaskan hak yang

masih dalam perkiraan, maka tentu melepaskan hak yang telah jelas

lebih diperbolehkan lagi'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pembicaraan tentang seorang

wanita yang memberikan gilirannya akan dikemukakan pada

pembahasan tentang nikah.

12. Apabila Diizinkan atau Dihalalkan Tanpa Menjelaskan

Berapa KadarnYa

*\'*
Jw 1*\r

it J':-r'of ;Z?rt urt"i5t,,tlt * i ,W *
yr,-. *3 iy * *, iaf 7'A ;j *''
6 itr,l 'sxir 

'Jra t,'ts^'JrLi oi C,ii'rf e:,r.liJ

qE h' 'u it J;; dn i,ls .tLi'oL u=i';tl' 'i' 
'J;'

a
. . t. .

d*)
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::
2451. Dari Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sa'ad As-

Sa'idi RA bahwa Rasulullah sAw dibawakan minuman, lalu beliau

meminumnya 
-sementara 

di sebelah kanan beliau ada seorang anak

muda dan di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua- maka beliau

berkata kepada anak muda itu, "Apakah engkau memberi izin

kepadaku untuk memberi mereka?" Anak muda itu berkata, "Tidak.

demi Allah, wahai Rasulullah! Aku tidak akan mengutamakan seorang

pun atas bagianku darimu." Dia berkata, "Maka Rasulullah SAW

mengembalikan (meletakkan) di tangannya."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila diizinkan kepadonya atau dihalalkan tanpo

menjelaskon berapa kadarnya). Yakni, diizinkan kepada seseorang

untuk memenuhi haknya. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan.

"Atau dihalalkan kepadanya". Dalam bab ini disebutkart hadits Sahal

bin Sa'ad tentang permintaan izin Nabi SAW kepada seorang anak

muda dalam hal minuman, dimana penjelasannya telah dikemukakan

pada bagian awal masalah memberi minum, dan akan dijelaskan

kembali pada pembahasan tentang minuman.

Letak kesesuaiannya dengan judul bab 
-yangmana 

tidak

tampak bagi Ibnu At-Tin sehingga dia mengingkarinya- dari sisi

bahwa anak muda itu apabila mengizinkan untuk memberi minum

kepada orang-orang tua sebelum dirinya, niscaya hal ini

diperbolehkan, sebab inilah faidah permintaan izin kepadanya. Jika

dia memberi izin, berarti dia telah melepaskan haknya secara suka rela

tanpa mengetahui kadar yang mereka ntinum, dan tidak pula

mengetahui kadar yang akan dia minum. Masalah ini akan dijelaskan

lebih lanjut pada pembahasan tentang hibah.
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13. Dosa Orang yang Melakukan Kezhaliman dalam Masalah

Tanah

2452. Dari Thalhah bin Abdullah bahwasanya Abdunahman bin

Amr bin Sahal mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Sa'id bin Zaid

RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiopa mengqmbil tanah orang lain tanpa hak, maka akon

dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi."

2453. Dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Muhammad bin

Ibrahim telah menceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan

kepadanya bahwa antara dia dengan orang banyak terdapat sengketa.

Dia menceritakannya kepada Aisyah RA, maka dia berkata, "Wahai
Abu Salamah, jauhilah (urusan) tanah! Sesungguhnya Nabi SAW
bersabda, 'Barangsiapa berbuat zhalim fmengambil tanah orang lain
tanpa hakJ sekadar sejengkal tanah, niscaya akan dikalungkon

kepadonya tujuh lapis bumi'."

-/ tl o 'A^^)-b ',9
LJ
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2454. Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, "Barangsiapa mengambil tanah yang bukan haknl'a,

niscaya ia aknn dibenamkan pada hari Kiamat karena hal itu hingga

tujuh lapis bumi."

Al Firabri berkata, Abu Ja'far bin Abu Hatim berkata, Abu

Abdillah berkata, "Hadits ini tidak di Khurasan, dalam kitab-kitab

Ibnu Al Mubarak. Dia mendiktekan kepada mereka ketika di

Bashrah."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, seakan-akan Imam Bukhari ingin

mengisyaratkan tentang perampasan tanah. berbeda dengan mereka

yang tidak memungkinkan hal itu terjadi.

P ',i (Barangsiapa berbuat zhalim). Dari riwayat Ibnu Ishaq

telah disebutkan kisah Sa'id dalam hadits ini dan akan disebutkan

kembali pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dari jalur

Urwah. dari Sa'id: ort'; jj1iQ'abtir Ui'c*i * e. ,st'11 'o*e ';:i

(bahwasanya dia [Sa'idJ diperkarakan oleh Arwa kepada Manvan

mengenai haknya yang dia klaim telah dikurangi oleh Sa'id).

Sementara dalam riwayat Imam Muslim darijalur ini disebutkan, 
">bl'tt.

/. ot'r Jt.l,*ei Vi ,1b'ei iii ;.1 i' y 
"b ;')i '*. s1';i

$At pnr*a mengajukan dah,r,aan atas Sa'id bin Zaid bahw'a ia

mengantbil -sebagian- 
tanahnya, ntctka tlia [Arv'aJ memperkarakan

Sa'icl kepada Manvun bin Al Hakant). lt4asih dalam riwayat Imam
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Muslim dari jalur Muhammad bin Zaid, dari Sa'id, disebutkan: ts j\i'ot
tails tirit Jui ,0.),3 4 ,J 'itbe (Sesungguhnya Arwa

memperkarakan Sa'id sehubungan dengan sebagian tempat
tinggalnya, maka dio berkata, "Biorkanlah ia dan tempat tinggal
itu. ").

Dalam riwayat Zubair dari jalur Al Alla' bin Abdunahman, dari
bapaknya, dan Al Hasan bin SuSan dari jalur Abu Bakar bin
Muhammad bin Hazm disebutkan , ,31At .u.o,tV i-tt Urcsl\1 cr:t;Lt
'i;rrt ,&-vi'^5y,Ua1a.;:;Juryri e y i * ,b y"yt d.,: $:

yti e €.* (Arwa minta tolong kepada Marwan bin Al Hakam

-yang saat itu sebagai wali kota Madinah- untuk menghadapi Sa'id
bin Zaid sehubungan dengan perkara tanahnya di Syajarah. Ia
berkota, "Sesungguhnya ia [Sa'idJ telah mengambil hakku dan
memasukksn bagianku yang dekat dengan air ke dalam bagian
tanahnya. ") Lalu disebutkan kisah selengkapnya.

Dalam riwayat Al Alla' dikatakan, ",>o\t t; y'J? (Maka Sa'id

meninggalkan bagianyang diklaim oleh Arwa sebagai miliknya).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al Hakim dari jalur Abu
Salamah bin Abdurrahman ditambahkan, ffi. ry,lbi LryV A'Sul
(Marwan berknta kepada kami, "Damaikan antara keduanya.").

* ,e:\i 6 $ebagian tanah). Dalam riwayat Urwah dalam

pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan, 4 r? bi',i
tlii, ;1'1i (Barangsiapa mengambil sejengknl tanah secora aniaya

[zhalim). Sementara dalam hadits Aisyah (hadits kedua pada bab di
atas) disebutkan, f .v! (Sekadar sejengkal). Seakan-akan penyebutan

kata "sejengkal" mengisyaratkan persamaan ancaman antara

mengambil sedikit atau banyak.
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'*ri y q (dari tujuh lapis bumi). Imam Muslim

menambahkan dari jalur Urwah dan MuhammadbinZaid bahwa Sa'id

bin Zaid berkata rilr-r ui A'*',Ur+t: t^'.A eii e;t€ Ug "o1"nitii g,
Alloh! Apabila dia berdusta, maka butakonlah matanya, dan jadikan

kuburnya di tanah tempat tinggalnya).

Dalam riwayat Al Alla' dan Abu Bakar juga disebutkan seperti

itu disertai tambahan, e * 8:e fg $ti W'-;-ob e ,s:,,;.ii b ir+: l'6
,Af is \:jttj ettr:;, & c(tt:'6 tsi or:; Ji"rl;. ,W ,"r;
c:Ui Al, q',;:"* 6r: 

"* 
(Dia berkota, "Latu aorrns bonjir dan

menampakkan bagiannya yang dekat dengan jalur air, tern),ata

hoknya berada di luar hak Sa'id. Maka Sa'id datang kepada Manran,
lalu menunggang kendaraan bersamonya beserta orang-orong hingga

mereka melihot tempat itu. Merekn semuo menyebutkan bahwa Arv'o
menjadi buta, lalu jatuh ke dalam sumur miliknya dan meninggal

dunia.').

Al Khaththabi berkata, "Kata 'dikalungknn' memiliki dua

makna:

Pertoma, pada hari Kiamat, dia dibebani untuk memindahkan

tanah yang diambil secara zhalim ke padang Masyhar; dan tanah itu
seperti kalung di lehernya, bukan kalung dalam arti yang sebenarnl'a.

Kedua, dia disiksa dengan dibenamkan ke dalam tanah sampai

tujuh lapis, sehingga setiap lapis tanah seperti kalung di lehernya."

Pengertian terakhir didukung oleh hadits Ibnu Umar (hadits

ketiga pada bab di atas) dengan lafazh, "la akan dibenamkan karena

hol itu pada hari Kiamat hinggo tujuh lapis humi".

Menurut sebagian ulama, makna yang sebenarnya adalah seperti

makna pertama yang disebutkan oleh Al Khaththabi. Hanya saja

ketika selesai memindahkan, maka tanah itu diletakkan di lehernya

seperti kalung. Lalu lehernya dijadikan besar, sehingga bisa

dipakaikan kalung yang terbuat dari tanah itu. Hal ini sama seperti
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keterangan bahwa kulit orang-orang kafir dibuat keras dan yang

seperti itu.

Ath-Thabari dan lbnu

bin Murrah, dari Nabi SAW,

/6t 1;.'e" ,r- yqt ii"i'fr'j ,:,+ji y tr *- ,P (siapa saia

yang menzhalimi sejenglcal tanah, niscaya Allah membebaninya untuk

menggali tanah itu hingga akhir tujuh lapis bumi, kemudion tanah

tersebut dikalungkan kepadanya pada hari Kiamat hingga diputuskan

di antara manusia).

Dalam riwayat Abu Ya'la 
-dengan 

sanad yang hasan- dari Al
Hakam bin Al Harits As-Sulami, dari Nabi SAW disebutkan , q bi',i
'+i1 * 'q '^)^;- z;rstt i';- ,e tt :#J-J"it i"! (Barangsiapa

mengambil sejengkal jalan kaum muslimin, niscaya dia akan datang

pada hari Kiamat dengan dibebani tujuh lapis bumi).

Hal serupa telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat

dari hadits Abu Hurairah sehubungan dengan orang yang mencuri

unta hasil rampasan perang sebelum dibagikan, dimana dia akan

datang pada hari Kiamat dengan membawa unta tersebut.

Ada pula kemungkinan --dan ini adalah makna keempat-
bahwa yang dimaksud dengan "dikalungknn kepadanya" yakni

dibebani untuk membuat tanah itu menjadi kalung, tapi dia tidak

mampu melakukannya, sehingga dia pun diadzab karenanya,

sebagaimana orang yang berdusta dalam menceritakan mimpinya

sehingga dibebani untuk membuat kalung dari gandum.

Kemungkinan lain -dan ini adalah makna kelima- bahwa

yang dikalungkan adalah dosanya. Maka, maknanya adalah bahwa

kezhaliman tersebut selalu ada di lehernya sama seperti dosa. Hal ini

serupa dengan firman Allah, "Komi tetapkan amal perbuatannya

(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya." (Qs. Al Israa' [17]:
l3)
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Makna pertama dipilih oleh Abu Al Fath Al Qusyairi dan

dibenarkan oleh Al Baghawi. Namun, ada kemungkinan pelaku

kejahatan tersebut akan mengalami hukuman yang beraneka ragam

seperti sifat-sifat di atas. Atau, para pelaku kejahatan ini akan dibagi-

bagi; sebagian dihukum dengan satu sifat dan sebagian lagi dihukum

dengan sifat lain, sesuai besar kecilnya kerusakan )'ang

ditimbulkannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari

hadits Abu Malik Al Asy'ari, i;;- ,rti LV yqt iT-l1t'9 )tU,:';:rZf
',+,ri * 4 f:rt 

"5., grrrurian hartct rampasan perang )'qng

paling besar di hadapon Allah pada hari Kiamat adalah sehastct

tanah yang dicuri oleh seseorong, lalu dikalungkan kepadanya tuiuh

lapis bumi).

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Haramnya berbuat ztralim (aniaya) dan melakukan perampasan.

serta besarnya hukuman bagi pelakunya pada hari Kiamat.

Adanya kemungkinan bahwa merampas tanah termasuk dosa

besar, sebagaimana dikatakan oleh Al Qurthubi, karena dosa

besar adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman 1'ang

keras.

Orang yang memiliki sebidang tanah. maka tujuh lapis tanah di

bawahnya juga menjadi miliknya.

Orang yang memiliki sebidang tanah boleh melarang orang lain

menggali bagian bawah tanahnya, baik untuk tero\ /ongan atau

surnur, tanpa izinnya.

Orang yang memiliki sebidang tanah, maka batu, barang

tambang dan lain sebagainya yang ada di dalamnya ikut menjadi

miliknya.

2.

3.

4.

5.
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7.

8.

Seseorang boleh menggali tanah miliknya sedalam apapun

selama tidak membahayakan orang yang ada di sekitamya.

Tanah yang tujuh lapis itu saling menempel dan tidak terpisah-
pisah. Sebab bila terpisah, niscaya orang yang merampas tanah

cukup dikalungkan kepadanya lapisan tanah yang dia rampas,

sebagaiman a yang disinyalir oleh Ad-Dawudi.

Tujuh lapis tanah itu bertingkattingkat seperti langit, dan ini
merupakan makna lahiriah firman Allah, 4 f't'Ui ,4.t @an

dari tanah soma seperti langit). Berbeda dengan mereka yang

berpendapat bahwa maksud "tujuh lapis tanah" adalah tujuh
wilayah. Sebab jika demikian, maka orang yang merampas

tanah tidak dikalungkan kepadanya sejengkal tanah pun di
wilayah lain. Demikian menurut Ibnu At-Tin.

Pendapat terakhir dan yang sebelumnya berdasarkan bahwa
hukuman itu sangat berkaitan dengan sebabnya. Karena bila tidak
demikian, maka tidak ada konsekuensi antara apa yang mereka

katakan dengan kesimpulan yang dihasilkan.

Catatan

Arwa adalah nama hewan buas yang masyhur. Dalam sebuah

perumpamaan dikatakan bahwa apabila seseorang berdoa, maka ia
akan berkata, "Sama seperti kebutaan Arwa." Zlbair berkata dalam

riwayatnya, "Biasanya apabila penduduk Madinah berdoa, mereka

mengatakan, 'Semoga Allah menjadikannya buta seperti Arwa'.
Maksud mereka adalah kisah di atas." Zubair melanjutkan,

"Kemudian setelah berlalu masa yang lama, akhirnya orang-orang

yang bodoh mengatakan 'Sama seperti butanya Arwa', dan yang

mereka maksudkan adalah binatang buas di pegunungan. Mereka

mengira bahwa kebutaan pada binatang itu adalah kebutaan yang

sangat, padahal tidak demikian."
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ArW CSi ,;.i (dan di antarq manusia terdapat sengketa). Saya

tidak menemukan keterangan tentang nama mereka. Dalam riwayat
Imam Muslim dari jalur Harb bin Syaddad, dari Yahya, disebutkan

dengan lafazh, -i'W *'; G') 1 ok t (Antara dia dengan katmtnya

terdapat sengketo tanah). Dalam riwayat ini terdapat sedikit infbrmasi
tentang lawan perkara serta masalah yang menjadi sengketa.

-p ii i6 ,Ui.'l, jd @t Firabri berkara, "Abu Ja far
berkata.-.''). Dia adalah Muhammad bin Abi Hatim Al Bukhari

(sekretaris pribadi Imam Bukhari). Al Firabri telah menukil dari Abu
Ja'far pada kitab ini sejumlah kesimpulan dari Imam Bukhari dan

selainnya. Semua itu tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari ketiga
gurunya, tetapi tidak tercantum pada selain riw'ayatnya.

lr6j' it f et 'a|i 
lridak di Klrura.yan pada kitab-kitab

Ibnu Al Muborak). Maksudnya, Ibnu Mubarak menulis kitab-kitabnya

di Khurasan dan membacakannya di tempat itu, lalu diterima oleh
murid-muridnya di sana. Lalu Ibnu Mubarak juga menceritakan

sejumlah hadits ketika berada dalam perjalanannya yang bersumber

dari hafalannya di luar dari apa yang dia tulis, dan hadits ini adalah

salah satunya.

iH", W &i @tentlikrekan kepctda merekn di Bashrah).

Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan As-
Sarakhsi. yakni tanpa menyebutkan objek kalimat. Lalu objek yang

dimaksud disebutkan oleh Al Kasymihani. "Dia mendiktekannya

kepada mereks;'.

Kenyataan bahwa hadits itu tidak ada dalam kitab-kitab Ibnu

Mubarak yang ditulis di Khurasan tidak berkonsekuensi bahwa dia

tidak menceritakannya ketika berada di Khurasan. karena Nu'aim bin

Hammad Al Marwazi 
-salah 

seorang perarvi yang menerima hadits

dari Ibnu Mubarak ketika di Khurasan- juga menukil hadits ini. Abu
Awanah telah menyebutkan hadits yang dimaksud dalam kitab

Shahih-nya melalui jalur Nu'aim bin Flammad. Namun. ada
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kemungkinan Nu'aim hanya mendengar hadits itu ketika berada di
Bashrah. Maka, hadits ini termasuk dalam deretan hadits gharib dalam
kitab Shahih Bukihari.

14. Apabile Seseorang Mengizinkan Sesuatu kepada Orang Lain,
Maka itu Diperbolehken

165,:-{.6.GG,-tt.lt 
"Fi "g;ai-.r.ir, 

k aL a'& }
'ot ,J'fi 8 7.,1" il qr *' iJtd ,fir s:)';- /1, ;,
,F1, o:*lf vr g,i), * ,# *, y b, ,* ar Jy,

;uii'{i
2455. Dari Syu'bah, dari Jabalah: Kami berada di Madinah

bersama sebagian penduduk [rak, lalu kami ditimpa kemarau

[paceklik]. Maka, [bnu Zubair memberi makan kurma kepada kami.

Ibnu Umar RA biasa melewati kami seraya berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW melarang 'iqron' (mengambil dua sekaligus/

melebihi haknya), kecuali seseorang di antara kamu meminta izin
kepada saudaranya."

i*'; ok ;t l'; Jd .,b\, t*rLi'p eri e
:. , ,, ,ttj-a /r 5e>t * iw J,{,*t :;3' l'; J6 iA
*t*b'* C,*t e'i?'*4c *i&?,'
Lt :*', !, \t J:" Ut J* Li- t "p:r'e* 

iu.t; ,L*Jlt

.4 :Jv fii i1H vit -,i ts
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2456- Dari Abu Mas"ud bahwa seorang laki-laki dari kalangan

Anshar yang bernama Abu Syu'aib memiliki seorang budak tukang

daging. Abu Syu'aib berkata kepadanya, "Buatkanlah untukku
makanan untuk lima orang. mungkin aku akan mengundang Nabi
SAW sebagai orang yang kelima dari lima orang itu." Dia melihat
wajah Nabi SAW yang menandakan rasa lapar, maka dia pun

mengundang beliau. Lalu ada seorang yang tidak diundang ikut
bersama mereka. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang ini telah

mengikuti kami, apakah engkau mengizinknnnya?" Dia menjawab,
"Ya!"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama,
hadits Ibnu Umar tentang larangan "iqran", yakni mengambil dua

kurma sekaligus untuk dimakan, agar tidak mengurangi hak teman

makannya. Apabila mereka mengizinkan kepadanya, maka itu
diperbolehkan, sebab itu adalah hak mereka dan mereka

diperbolehkan untuk melepaskannya. Ini memperkuat pendapat yang

membolehkan menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui. Hadits ini
akan disebutkan lebih detail pada pembahasan tentang makanan

disertai penjelasan tentang kalimat, t:*" "ai 'lt (trrrali dia minta

izin), dan siapa yang mengatakannya.

Kedua, adalah hadits Ibnu Mas'ud tentang kisah tukang daging
yang membuat makanan dan laki-laki yang mengikuti mereka. Maka
Nabi SAW bertanya kepadanya, " Apakah engkau me ngizinkannya?"

Adapun redaksi pada riwayat ini "dan dia melihat pada wajah
Nabi SAW adalah kalimat yang menerangkan keadaan yang

dilihatnya pada waktu itu. Maksudnya, dia berkata kepada budaknya

"Buatkan makanan untukku" pada saat melihat keadaan demikian
pada diri Nabi SAW.
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15. Firman Allah, "Padahal Ia Adalah Pembantuh yang Paling
Keras." (Qs. Al Baqarah {21 :204)

ozr.l O! ".1 
.1, , oi, 1. a d

:Jb &) 4i,nr J, Ct f W
' ' , .?

,4;)
\

^/At 6"b) UV f
r3itrr i . )c';'

ct 
'?W rJt f

o .rt" i ,.... ,
\-€ll dl aj,;l

2457. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci Allah adalah yang

paling keras dalam berperkara."

Keterangan:

(bab firman Allah Ta'ala, "padahal ia adalah pembantah yang
paling keras"). Kata Al aladd bermakna orang yang paling keras

dalam berbantah-bantahan. Kata tersebut diambil dari kata ol-
ladidqin, yakni dua sisi leher. Maknanya, dari sisi manapun seseorang

berperkara, maka dia akan mengemukakan argumentasi yang kuat.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna yang dimaksud adalah

selain makna yang tersebut.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah "Sesungguhnya

orang yang paling dibenci Allah adalah yang sangat keras dalqm

herperkara". Masalah ini akan disebutkan secara lengkap pada

pembahasan tentang tafsir surah Al Baqarah.

16. Dosa Orang yang Berperkara Dalam Kebatilan Padahal Dia
Mengetahuinya

'.1. ll . o , ,o. t /a^l- al c-r{ .+jj dl

*i *\'Jb 4'
illt i it'-b e';i :'Js

t'r:t&ir' ?'r*?i
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2458. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Zubair telah
mengabarkan kepadaku bahwa Zainab binti Ummu Salamah
mengabarkan kepadanya bahwa ibunya (Ummu Salamah RA istri
Nabi SAW) mengabarkan kepadanya dari Rasulullah SA\[,. Dia
mendengar pertengkaran di dekat pintu kamarnya, maka beliau keluar
menemui orang-orang yang berlengkar dan bersabda, "Aku uclolalt
manusia biasa, orang-orang yang berperkara datang kepodahr.
Barangkali sebagian kalian lebih pandai berbicara daripacla yeng
lain, maka aku mengira dia benar sehingga aku memutuskan sestrui
dengan apa yang dikemukakannya. Barangsiapa yang aku ptrtuskan
untuknya dengan melanggar hak seorang muslim, maka sesungguhm'a
putusan itu adalah sebagian dari api neraka, Maka, terserah apakart
dia ntengambilnya atau meninggalkannya."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Salamah "Barangkali
sebagian kamu lebih pandai berbicaro daripada yang lain' yang di
dalamnya disebutkan; "sesungguhnya putttson itu adalah sebagicnt
dari api nereka", dimana hubungannya dengan judul bab sangat jelas.
Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

17. Apabila Berperkara, maka Dia Berbuat Curang

\., , c, c ). c.
4,tl ui-, )-f J 4]Jl Le

t/

3z

*j* ^,et,*,dt;14:b '9
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"J\t ;."ri :*'^fu q"J6'ri ,wtl'o{ + ; V{ri ,lu
,: : ,

;.)bi u1 tirt ,;'k oL tr!:Wi & orilt 4fu y
';u €G ti;, ,r* t^e sy,

2459. Dari Abdullah bin Amr RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Empat perkara yang apabila ada pada diri seseorang,

maka dia adalah seorang munafik; atau apabila dalam dirinya ada

salah satu dqri empat perkara itu, makn dalam dirinya terdapat satu

si.fat kemunafikan hingga dia meninggalkannya; [yaituJ apabila

lterbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila

mengikat persetujuan [kesepakatan] dia berkhianat, dan apobila

berperkara dia curang. "

Keterangan:

(Bab apabila berperknra, makq dia berbuat curang). Yakni,
celaan atau dosa bagi orang yang curang dalam berperkara. Dalam bab

ini disebutkan hadits Abdullah bin Amr tentang sifat orang-orang

munafik. Di dalamnya disebutkan,"Apabila berperkara dia curang'.
Adapun penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang

iman.

18. Orang yang Dizhalimi Meng-qishosh (Mengambil Balasan

Setimpal) Bila Mendapati Harta Orang yang Menzhaliminya

tl 't to','A>ti-:c--b 
J.r Jv's

Ibnu Sirin berkata, "Ia mengambil balasan yang setimpal. Lalu

dia membaca ayat 'don jika kamu memberikan balasan, maka

balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan

kepadamu'." (Qs. An-Nall 116): 126)

6 to. t . ,o 
o z '

e .i-s-f 6 J-i4{ t*w n#G ofs>\'s's
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2460. Dari Urwah bahwa Aisyah RA berkata, ,,Hindun binti
utbah bin Rabi'ah datang seraya berkata, 'wahai Rasululrah!
Sesungguhnya Abu Suflran seorang iaki-laki yang selalu menahan
(kikir), maka apakah aku berdosa jika memberi makan kepada
tanggungan kami dari apa yang dimilikinya?, Rasulullah SAW
bersabda, 'Tidak ada dosa bagimu untuk memberi mqkan mereka
dengon cara yang patut (malo.uf)'."

,*') * \t t:"';n r:ij 'ju rG e. * ; i4r ci c
.l: o'- otl,,o-, -.-.',: - 

o:

tu l.*.Ci ;'t.:\1in y.6; b f.,li \ in S5 ux ,t:t
.o1, 1,i, cto ,o'.r'. l,o--o1o ' 

/

.\r=a, v* 1+ 'jjl; t )e ! tp t*."s 4 ,# L-',SJ

2461. Dari Abu Al Khair, dari Uqbaf, Ui, a,ni., O,u O"*u,u,
Kami berkata kepada Nabi SAW, "sesungguhnya engkau mengutus
kami kepada kaum yang tidak mau menjamu kami sebagai tamu,
maka bagaimana pendapatmu mengenai hal itu?" Beliau bersabda
kepada kami, "Apabila kalian singgah di suatu kaum, lalu kalian
mendapatkan perlakuan pantas sebagai tamu, maka terimalah.
Apabila mereka tidak melakukan demikian, mako ambiilah hak tamu
dari mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang dizhalimi mengqishash [mengambil balasan
setimpalJ bila mendapati harta orang yong menzhaliminya). yakni,
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apakah dia mengambil harta tersebut sebanyak harta yang diambil

darinya meski tanpa keputusan hakim? Imatn Bukhari cenderung

memperbolehkan untuk mengambilnya. Oleh karena itu, dia

menyebutkan alsar Ibnu Sirin, sebagaimana kebiasannya yang

menguatkan salah satu kemungkinan berdasarkan atsar.

* .'. . x'- . '. . i.'-. rt .'-t . . ,
(r-P6e H,e i,t.rl fj')'aeti'- :J-.b #r JUJ (lbnu Sirin berkata, " la

*unfo*brt balasan yang setimpo,t.'foU beliou membaca ayat 'dan

jika kamu memberikon balasan...'. "). Riwayat ini disebutkan dengan

sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid melalui jalur Khalid Al
llad,zdza' dengan lafazh, * I,'irJ |!, "r;i'iri ;;l (Apabila diambil

darimu sesuatu, maka ambillah darinyo seperti itu).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits

pertama dari Aisyah R,A. tentang kisah Hindun binti Utbah, dimana

riisebutkan, t+i6 )*r|'il )6 qPi! (, e't y h' ..,I.a 'olt o:i

(Nabi SAW mengizinknnnya untuk mengambil harta suaminya sesuai

lcebutuhannya). Hal ini diterangkan lebih detail pada pembahasan

tentang memberi nafkah.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Hindun menunjukkan bahwa

orang yang mempunyai hak boleh mengambil harta orang yang tidak
memenuhi atau mengingkari haknya, sesuai dengan besarnya hak

yang dimiliki. Adapun hadits kedua adalah hadits Uqbah bin Amir."

83F" 1 (Mereka tidak menjamu kami sebagai tamu). Dalam

riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan dengan lafazh 6')i 1

Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, 4 'l't tS"iA" ; X
'*lt q "&b 6 U' oti'j" (Mereka ridak menjamu kami don tidak pula

menunaikan hak kami atas mereka).
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';*aht i? ff rtl:}i f;.1 ;sp (apabila mereka 
"rggrn,2 

ntakq

ambillah hck tamu dari mereka). Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, y t\A @mbillah darinya),yakni dari harra mereka.

Makna zhahir hadits menyatakan bahria hukum menjamu tamu
adalah wajib. Apabila seseorang disinggahi tamu, dan dia tidak mau
menjamunya, maka boleh mengambil hak tamu darinya secara paksa.
Dalam hal ini Al-Laits membolehkannya secara mutlak. Namun.
Imam Ahmad mengkhususkan bagi penduduk pedesaan, tidak bagi
penduduk perkotaan.

Adapun menurut jumhur ulama, menjamu tamu adalah sunah
muakkad (sangat dianjurkan). Mereka memberi beberapa jauaban
terhadap hadits di atas, di antaranya:

Pertama, maksud hadits itu adalah orang-orang yang terpaksa.
Namun, mereka berbeda pendapat; apakah diharuskan kepada orang
yang mengambil haknya karena terpaksa untuk mengganti apa ).ang
dia ambil? Masalah ini telah dikemukakan pada bagian akhir
pembahasan tentang barang temuan.

Imam At-Tirmidzi mengisyaratkan bahwa hadits di atas
berbicara tentang seseorang yang hendak membeli sesuatu karena
kebutuhan yang mendesak, tetapi pemilik barang tidak mau
menjualnya, maka pada kondisi demikian pembeli diperboletrlian
mengambil barang itu secara paksa.

Kedua, hadits itu berlaku pada masa awal Islam, karena pada
saat itu sikap saling menyantuni merupakan suatu kewajiban. Ketika
kekuasaan Islam semakin meluas, maka hukum ini dihapus. Dalil
yang menunjukkan bahwa hukum ini dihapus (ntansukh) adalah sabda
Nabi SAW dalam hadits Abu Syuraih yang dinukil oleh Imam Muslim
tentang hak tamu, .ti I ,l:u'tl.q\ ,u3 ?y- i;Ei (Hadiahnla

adalah sotu hari satu malam. Senentara hadiah adalah

) r. -. -- Dalam naskah kitab Slui ih Bukhari yang banyak beredar disebutkan. t Jiii- | ;.t\i (apabila mereka t dak
melakukannya). Demikian Al Qasthalani menjelaskannya berdasarkln lalazh ini.
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kemurahan/keutamoan, bukan kewctjiban). Tapi argumentasi ini

lemah, karena kemungkinan yang dimaksud dengan

"kemurahan/keutamaan" pada hadits itu adalah bahwa

menyempurnakan satu hari satu malam bukan hukum asal menjamu

tamu. Sementara dalam hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib dari Nabi

SAW yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, 'ebi| A'9.tA ,h'rAt

1.6: 
*\: ,1 * "g'b? ,? #'F {' * aU Ly ri:;,',l*st

(Siapa saja yong bertamu pada suatu kaum, lalu dia tidak

mendapatkan pelayanan, mako menolongnya merupakan keharusan

setiap muslim, hingga dia mengambil jamuan malamnya baik dari

ianam$n atau hartanya). Hadits ini dipahami apabila tamu tidak

mendapatkan apapun dari tuan rumah.

Ketiga, hadits itu khusus bagi para petugas yang diutus oleh

imam (pemimpin) untuk menarik sedekah (zakat). Maka, kaum yang

didatangi harus menjamu para petugas tersebut sebagai imbalan atas

pelayanan mereka terhadap masyarakat. Pendapat ini disebutkan oleh

Al Khaththabi. Lalu dia berkata, "Hal ini berlaku pada masa itu,

karena kaum muslimin belum memiliki baitul maal. Adapun pada

masa kini, biaya para petugas pengumpul sedekah diambil datt baitul

maal. Pandangan serupa pernah dikemukakan oleh Abu Yusuf,

dimana dia mengharuskan kepada penduduk Najran secara khusus

untuk menjamu tamu. Hal ini telah diindikasikan oleh lafazh hadits

'sesungguhnya engkau mengutus komi' ." Pernyataan Al Khaththabi

ini ditanggapi bahwa dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan

dengan lafazh, i4; rsl lsesungguhnya kami melewati suatu kaum).

Keempat, hadits itu khusus bagi kafir dzimmi. Ketika Umar

menetapkan upeti (izyah) bagi kaum Nasrani Syam, maka dia

mensyaratkan agar mereka menjamu tamu yang singgah di tempat

mereka. Namun, jawaban ini ditanggapi bahwa pengkhususan itu

membutuhkan dalil; dan perbuatan Umar tidak dapat dijadikan hujjah,

karena datangnya lebih akhir dari pertanyaan Uqbah. Demikian yang

diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi.
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Kelima, menakwilkan kata "mengambil". Al Maziri
meriwayatkan dari Syaikh Abu Al Hasan (salah seorang ulama
madzhab Maliki) bahwa yang dimaksud adalah kamu boleh mencela
kehormatan mereka dengan lisan dan menyebutkan aib mereka kepada
orang-orang. Tapi Al Maziri menganggapi bahwa syariat melarang
untuk mencela kehormatan dan menyebutkan aib. Adapun jau'aban
yang paling kuat adalah jawaban yang pertama.

Imam Asy-Syaf i menegaskan tentang bolehnya mengambil
hak milik dari orang lain apabila tidak mungkin diperoleh melalui
jalur hukum, seperti pengutang mengingkari tuntutan sementara
pemberi utang tidak memiliki bukti yang cukup. Imam Sr.af i
membolehkan pemilik hak untuk mengambil langsung harta orang
yang berutang bila dia mendapatinya sesuai dengan besarnya hak r ang
ada padanya. atau boleh diambilkan oleh orang lain apabila dia tidak
menemukan harta pengutang, tapi hendaknva dia menyamakan antara
jumlah harta yang diambil dengan kadar haknya. Apabila mungkin
mendapatkan hak melalui jalur hukum, tetap boleh diambil langsung
menurut pendapat yang paling benar bagi kebanyakan ulama madzhab
Syaf i. Sedangkan dalam ulama madzhab Nfaliki terdapat perbedaan
pendapat. Adapun ulama madzhab Hanafi memperbolehkan pada
barang "mitsli " dan tidak memperkenankan pada barang
"mlttaqawwim",3 karena sangat dikhawatirkan akan menyebabkan
kecurangan. Kemudian para ulama sepakat bahwa hak )-an_s

diperbolehkan diambil tanpa melalui jalur hukum hanyalah hak dalam
perkara perdata (harta), bukan pidana (kriminal), karena main hakim
sendiri dalam masalah pidana akan menimbulkan kerusakan. Lalu.
dalam hal harta juga hanya dibatasi apabila tidak menimbulkan
bahaya atau kerusakan, seperti dituduh sebagai pencuri atau 1.ang
sepertinya.

3 
Barungmitsli adalah barang yang ada barang lain yang serupa dengannya, seperti satu liter kurma sama

dengan satu liter kurma... dan seterusnya. Sedangkan barang mutttqattl,iz adalah barang yane hanla
dapat dinilai, seperti rumah... dan seterusnya. ll'allahu a'lam. Pener_i.

rATIil'L BAARI - 45



19. Saqifah

,:, I * €'iei:, *t y h, * Ut *;
Nabi SAW dan para satrabat duduk di sq{ah bani Sa,ida}r.

'ot *: f iu, 
"b';;; 

ir' ;; ';,r :Jvii= ir' 's.,, * I
,6, ryt ,f gr\ ',i3; ;*,,- €. * g. rr:;.*r ,r;\t

.rir,4*€iv
2462. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah

brahr,r,,a Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya dari Umar RA, ia berkata
ketika Allah mewafatkan Nabi-ir{,v4 "sesungguhnya kaum Anshar
berkumpul di Saqifah bani Sa'idah, maka aku berkata kepada Abu
Bakar, 'Berangkatlah bersama kami'. Kami pun mendatangi mereka di
saqifah bani Sa'idah."

Keteranqan Hadits:

Saqfah adalah tempat yang diberi atap seperti tenda atau gubuk
yang terletak di samping rumah. Seakan-akan Imam Bukhari
mengisyaratkan bahwa duduk di tempat-tempat umum tidak dilarang.
selain itu, pemilik rumah boleh membuat tempat berteduh selama
tidak mengganggu orang yang leu'at.

,i6 ,1.* e'i)r:"ii pr *i, *v 4t *} (Nabi sAW

duduk di saqifah bani sa'idah). Ini adalah bagian dari hadits Suhail
bin Sa'ad yang disebutkan dengan sanad yalrrg maushrl oleh Imam
Bukhari dalam pembahasan tentang minurran- Masalah ini tidak
tampak oleh Al Ismaili sehingga dia bertata "Dalam hadits ini

-yakni 
hadits Umar- tidak ada keterangan bahwa Nabi SAW duduk

di saqifah bani Sa'idah."
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Hal ini dikarenakan dia telah menghapus hadits yang mu'ollaq
dan hanya menyebutkan hadits yang marfu ' dari Umar dengan sanad
yang maushul. Dr samping itu, Imam Bukhari tidak memberi judul
tentang duduknya Nabi SAW, tetapi hanl'a menjelaskan apa )'ang
berkaitan dengan soqifah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan

hadits mu'allaq yang menerangkan bahri'a Nabi SAW duduk di
saqifah. Setelah itu diiringi dengan hadits maushul yang menyatakan

bahwa para sahabat duduk di saqifah. Sepertinya Al Ismaili mengira

bahwa kata "duduk" berasal dari Imam Bukhari, bukan bagian hadits
yangmu'allaq.

Saqifah bani Sa'idah adalah tempat para sahabat biasa

berkumpul dan menjadi milik bersama. Nabi SAW pernah duduk
bersama mereka di tempat itu.

,:L ,t * e rri;*t :ta:\t Ly lnh*rranya knum Anshar

berkumpul i tri,nn bani Sa'idah). Hadits ini disebutkan secara

ringkas dari kisah tentang pembaiatan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits
ini akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan tentang hijrah dan

hukuman. Maksud disebutkannya di tempat ini adalah bahwa para

sahabat senantiasa duduk-duduk di saqtfuh tersebut. Sementara Al
Karmani berpendapat bahwa letak kesesuaian hadits tersebut dengan
judul bab adalah bahwa duduk di saqifuh umum tidak termasuk
perbuatan zhalim.

20. Tetangga tidak Boleh Melarang Tetangganya untuk
Menyandarkan Kayu di Dindingnya

v ,jt; Pi y\t .* yt J';:r'oi'*\t *ri;--i o_r1 
'.3

;.t1 :i;:) t i; i :/: q, # :i';,f ij;')G '&
3;rri ; d *'.,'\ t\ t*i W s'ri
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2463. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah tetangga melarang tetangganya untuk menyandarkan

kayunya di dindingnya. " Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa

aku lihat kalian berpaling darinya? Demi Allah! Aku akan

melemparkannya di antara pundak-pundak kalian. "

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr,

yakni kata kayu disebutkan dalam bentuk tunggal. Sementara dalam

riwayat selainnya disebutkan dalam bentuk jamak, dan ini pula yang

tercantum dalam hadits. Kedua versi ini sama-sama dinukil dalam

kttab Al Muwaththa', tetapi keduanya memiliki makna yang sama,

karena yang dimaksud adalah jenisnya. Pandangan inilah yang

menjadi pedoman dalam mengompromikan kedua versi tersebut.

Adapun jika tidak demikian, maka keduanya memiliki makna yang

berbeda, karena sebatang kayu tentu lebih mudah mendapatkan

toleransi tetangga dibandingkan dengan kayu yang banyak.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari sejumlah syaikh bahwa mereka

meriwayatkannya dalam bentuk tunggal. Namun, Abdul Ghani bin
Sa'id mengingkarinya. Menurutnya, yang hanya menyebutkan dalam

bentuk tunggal adalah Ath-Thahawi. Namun, apa yang saya sebutkan

tentang perbedaan para periwayat dalam kitab Shahih menolak

pernyataan Abdul Ghani bin Sa'id, kecuali bila yang dia maksud

adalah orang-orang tertentu 
-seperti 

mereka yang menyampaikan

riwayat ini kepada Ath-Thahawi- maka itu sedikit berdasar.

Efi ) (janganlah melarang). Huruf akhir pada kata yamna'

berbaris sukun, karena kata laa sebelunya adalah laa nahiyah

(menunjukkan larangan). Sementara dalam riwayat Abu Dzarr huruf
akhirnya berbaris dhammah, karena kata laa sebelumnya adalah laa

nafiyah (menunjukkan penafian). Untuk itu, kalimat tersebut adalah

kalimat khabar (berita) yang bermakna larangan. Sedangkan dalam

riwayat Imam Ahmad disebutkan, W" ) (jangan sekali-kali
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melarang), yakni dengan tambahan huruf rum taukid di akhirnya 1'ang
berfungsi sebagai penguat larangan tersebut. Maka, riwayat ini
mendukung versi yang pertama.

. \V';V (tetangga terhadap tetangganya...). Hal ini dijadikan

dalil bahwa apabila seseorang ingin menyandarkan kayu miliknl-a di
tembok tetangganya, maka hal itu diperbolehkan baik diizinkan atau

tidak. Apabila tetangganya melarang, maka boleh dipaksa menurut
pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Hubaib dari kalangan madzhab

Maliki, dan Imam Syaf i dalam madzhabnla yang lama. Lalu dalam
madzhabnyayang baru terdapat dua pendapat; yang paling maslhur di
antara keduanya adalah mensyaratkan adanl'a izin pemilik tembok.
Jika dia tidak mengizinkannya, maka tidak boleh dipaksa. Ini -iuga
merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi. Mereka memahami
perintah yang disebutkan dalam hadits adalah dalam konteks nadD

(anjuran), dan larangan yang ada adalah dalam konteks tctn:ilt
(menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik). Pandangan ini
ditempuh untuk mengompromikan hadits di atas dengan hadits 1'ang
menunjukkan haramnya menggunakan harta orang muslim kecuali
dengan kerelaannya. Namun, pendapat ini perlu diteliti lebih lanjut
seperti yang akan diterangkan.

Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abdil Ban menegaskan bahua
pendapat Imam Syaf i itu berdasarkan madzhabnya yang lama. dan

inilah yang dia tegaskan secara tekstual dalam kitab Al Buwaithi.

Al Baihaqi berkata, "Dalam Sunnah vang shahift, kami tidak
menemukan keterangan yang menentang hukum ini, kecuali dalil-dalil
umum yang tidak dapat diterima jika dikhususkan. Sementara itu.
periwayat hadits itu sendiri telah memahami sebagaimana makna
zhahirnya, dan tentunya dia lebih mengetahui maksud dari apa l ang

diriwayatkannya." Al Baihaqi mengisl aratkan perkataan -\bu
Hurairah, "Mengapa aku melihal kalian berpaling darinya."

'-.c,t ti t, l, "'67'i i.t JF" ; $emudtan Abu Hurairah berknta)- Dalam

riwayat Ibnu Uyainah yang dikutip Abu Daud disebutkan, t'3!,-?5

FATIIUL BAARI _ 49



&}:j) (Mereka menundukkan kepala). Lalu dalam riwayat Imam

Ahmad disebutkan , '&'):i3 rtL:v u1 i;-;h ii '&:b fu (Ketika Abu

Hurairah menceritaknn hal itu, maka mereka pun mengangguk-

anggukkan kepala).

'"s,+\1 (sungguh aku aknn melemparkannya)' Yakni, aku akan

menyebarkan perkataan ini di antara kalian dan akan menyentak

kalian dengannya, seperti seseorang yang dipukul dengan sesuatu

diantara kedua bahunya supaya sadar.

eOi U. @i antara pundak-pundak kalian). Al Khaththabi

berkata, "Maksudnya, apabila kalian tidak menerima hukum ini dan

mengerjakannya dengan ridha, niscaya aku akan meletakkan kalu ini

di atas pundak-pundak kalian meskipun kalian tidak senang." Dengan

ucapan tersebut, dia bermaksud mengingatkan dengan keras.

Penakwilan ini dibenarkan Imam Al Haramain, dia berkata,

"sesungguhnya yang demikian itu dilakukan Abu Hurairah ketika

menjabat sebagai wali kota Madinah." Sementara dalam riwayat Ibnu

Abdil Barr melalui jalur lain disebutkan, '&f Lr'€,rei G e'*':\
(sungguh oku akan melemparkannya di antaro matq kalian meskipun

kalian tidak senang). Riwayat ini mengukuhkan penakwilan

sebelumnya.

Al Muhallab, salah seorang ulama madzhab Maliki, berdalil

dengan perkataan Abu Hurairah: ,ryf W €(ti r!.6 (mengapa aku

tihat kalian berpaling darinya) bahwa praktik yang berlaku pada masa

itu menyalahi apa yang dikatakan oleh Abu Flurairah. Seandainya

perkara itu wajib, tentu para sahabat tidak mengabaikannya dan tidak

berpaling dari Abu Hurairah ketika dia menceritakannya. Kalau bukan

karena hukum yang telah mengakar pada mereka berbeda dengan

kandungan hadits itu, tentu mereka tidak boleh mengabaikan

ketentuan fardhu ini. Artinya, mereka memahami perintah mengenai

hal itu dalam konteks istihbab (disukai).
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Aku tidak tahu darimana dia mendapat keterangan bahwa 1'ang

berpaling adalah sahabat, padahal jumlah mereka tidak sedikit
sehingga sangat kecil kemungkinan tidak mengetahui hukum ini.
Mengapa tidak dikatakan bahwa mereka vang mendengarkan cerita

Abu Hurairah tentang hukum ini adalah bukan para fuqaha, dan inilah
yang terjadi. Karena apabila mereka adalah para sahabat atau fuqaha.

tentu Abu Hurairah tidak akan bersikap seperti itu.

Imam Syaf i dalam madzhabnya )'ang lama memperkuat
pendapat yang mewajibkan hal itu, dimana Umar telah memutuskan

demikian dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi
kesepakatan di antara mereka.

Klaim adanya kesepakatan lebih tepat daripada klaim i.ang
dikemukakan Al Muhallab, sebab kebanl'akan orang yang hidup di
masa Umar adalah sahabat, dan umumnya keputusan yang ditetapkan
Umar menyebar ke seluruh wilayah pemerintahannya. Sedangkan Abu
Hurairah menjadi wali kota Madinah, menggantikan Marwan, hanva
pada sebagian waktu.

Pernyataan Imam Syaf i tersebut adalah untuk mengisyaratkan

kepada apa yang dinukil oleh Malik, dan diriwayatkan juga olehnl'a
dengan sanad yang shahih bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah
meminta izin kepada Muhammad bin Irlaslamah untuk membuat

saluran air yang akan melewati tanah N,luhammad bin Maslamah.

Maka, Umar berbicara dengan Muhammad bin Maslamah mengenai

hal itu, tetapi dia tidak mau memberi izin. Umar berkata, "Den'ii
Allah, akan dibuat meskipun harus melewati perutmu." Tampak Umar

memahami perintah pada hadits di atas seba-eaimana zhahimya serava

memperluas maknanya hingga mencakup segala yang dibutuhkan oleh

seseorang dari tetangganya; baik pada rumah ataupun tanahnya.

Klaim bahwa praktik yang berlaku di \{adinah saat itu berbeda

dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah perlu diteliti lebih

mendalam. Ibnu Majah dan Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur
Ikrimah bin Salamah bahwa salah seorang dari dua orang bersaudara-

yang berasal dari bani Mughirah, bersumpah akan membebaskan
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budak apabila ada seseorang yang menyandarkan kayu di dindingnya.

Maka, datanglah beberapa wanita dan laki-laki dari kalangan Anshar

seraya berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah

bersabda..." Lalu disebutkan hadits seperti di atas. Saudaranya yang

lain berkata, "Wahai saudaraku! Sungguh engkau telah mengetahui

akan membahayakanku dan engkau teiah bersumpah. Untuk itu,

buatlah tiang, lalu sandarkan kayumu kepadanya."

ibnu Ishaq meriwayatkan dalam Musnad-nya dan Al Baihaqi

ilari .jalurnya, dari Yahya bin Ja'dah (salah seorang tabiin), dia

herkata, "seseorang ingin menyandarkan kayu di dinding sahabatnya

ianpa izinnya, dan pemilik dinding melarangnya. Maka, siapa saja

)/ar.]g rnau --dari kalangan Anshar- menceritakan dari Rasulullah

SAW bahwa beliau melarang mencegah seseorang menyandarkan

kalm ke dinding. Akhirnya. orang itu dipaksa agar tidak melarang."

Sebagian ulama membatasi kewajiban akan hal itu setelah

meminta izin terlebih dahulu kepada tetangga. Pembatasan ini
herdasarkan disebutkannya kata "permintaan izin" pada sebagian jalur

perirvayatan. Lafazh yang dimaksud terdapat dalam riwayat Ibnu

U,vainah dan Uqail yang dinukil oleh Abu Daud, serta diriwayatkan

oleh Ahmad yang dikutip oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Malik, ;,.

LiE ii? (barangsiapa diminta oleh tetangganya). Demikian pula yang

terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Al-Laits dari Malik,

serta dalam riwayat Abu Awanah dari jalur Ziyad bin Sa'ad, dari Az'
Zuhri. [-alu, Al Bazzar meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Abu

Hurairah.

Sebagian ulama memahami kata ganti "nya" pada lafazh "di
dindingnya" kembali kepada pemilik kayu, yakni jangan

mencegahnya untuk menyandarkan kayu di dindingnya sendiri

meskipun berdampak kurang baik terhadap tetangganya, seperti

terhalangnya cahaya atau sepertinya. Akan tetapi, pandangan ini tidak

tepat.
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Ibnu At-Tin mengatakan bahwa pendapat tersebut akan
melahirkan pendapat yang ketiga tentang makna hadits, padahal sikap
seperti ini ditolak oleh mayoritas ulama ushul fikih. Akan retapi.
pernyataan Ibnu At-Tin masih dapat dipertanyakan, sebab orang \-ang
berpendapat seperti itu dapat mengatakan bahwa pendapat ini
disimpulkan dari keumuman larangan yang ada, bukan berarti maksud
hadits.

Kewajiban tersebut bagi mereka yang mewajibkannya harus
dipahami dalam kondisi apabila tetangga sangat butuh untuk
menyandarkan kayunya dan tidak membawa dampak buruk bagi
pemilik dinding.

21. Menumpahkan Khamer di Jalan

u{ ) a;L ,rrf )it € iF e. * ,*,; hr q, fi t
6:6 *t * h, .u it J';1';:u ,q.z;lr u-'; i'-;
c;t |zAL ;) ; Jt- :J$ ."6? s 'rAr ;tt Yi :s,(
;;'Jt- ,f; * q.u:rt l#fi i*:F ,G;G
tfli orlt ,{tA ,?nr jll 'ft'rb: €ej i; Ei :;rar

.'^,11 ( * ULe 7vJ.r!dt, y,
2464. Dari Anas RA: Aku biasa memberi minum orang-orang di

rumah Abu Thalhah, dan khamer mereka pada saat itu terbuat dari
anggur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk
menyerukan, "Ketohuilah, sesungguhnt.a khamer itu telah
diharamkan." Abu Thalhah berkata kepadaku, "Keluarlah dan
tumpahkanlah (khamer) itu." Aku pun kehrar dan menumpahkannr.a
hingga (khamer) mengalir di jalan-jalan \ladinah. Sebagian orang
berkata, "Orang-orang telah terbunuh, senlentara khamer ada dalam
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perut mereka." Maka Allah menurunkan ayat, "Tidak ada dosa bagi

orang-orang yang beriman dan beramal shalih karena memakan

makanan yang telah mereka makan dahulu.... " (Qs. Al Maa'idah [5]:

e3)

Keterangan hadits:

(Bab menumpahkan khamer di jalan)- Maksudnya, jalan umum'

Perbuatan ini diperbolehkan jika telah dipastikan dapat menghilang

kan kerusakan yang lebih besar.

*-yt d<- C 'o:;l (sehingga mengalir di jalan-jalctn

Madinah). Dalam kalimat ini terdapat kata yang tidak disebutkan

secara redaksional (mahdzufl. yaitu kata"t>.7 (khamer diharamkan),4

maka Nabi SAW memerintahkan untuk menumpahkannya sehingga

mengalir... dan seterusnya. Masalah ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang tafsir surah Al Maa'idah.

Al Muhallab berkata, "Ditumpahkannya khamer di jalan adalah

untuk memaklumkan penolakan terhadapnya dan perintah untuk

meninggalkannya. Hal ini lebih membawa maslahat dibandingkan

gangguan yang timbul akibat menumpahkannya di jalan."

22. Duduk di Halaman Rumah dan di Jalan-jalan

o-sl'> s.liiu.l:J..X
t. or. t .?
9l*t e),e J-eJ-*

k ;) ,pu::akG dti')z )c I o ,

oTrilr 1A, + J*,"

ht .u 4rr: r_H.
,, . /o,

. a5'^, J:,.:X
. r/ ^)-'q

ct,
4)9

u pudu .ututun kaki cetakan Bulaq disebutkan. "Kalinrat 'Pada kalimat ini terdapal lafazh yang tidak

disebutkan... secara redaksional QnohdrJ) dan seterusnya'barangkali yang dimaksud adalah rilval'at

Abu Dzar, karena riwayat yang terdapat di tenrpat ini tidak demikian."
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Aisyah berkata, "Abu Bakar membangun masjid di halaman

rumahnya. Dia shalat dan membaca Al Qur'an di halaman itu. Ir.laka.

wanita-wanita kaum musyrikin dan anak-anak mereka datan*s

mengerumuni, karena takjub terhadap perbuatan Abu Bakar. Adapun
Nabi SAW pada saat itu berada di Makkah."

i,Ss *t&ht;-* Ct r;,'bht'nr"Gr$t + ,-;-i :

')?, rflr i'j, .5i!i ;s, n)r '; ,i6 te-,ur 'J; v1
'uo.t? .'r:.. .o t:.1

'.-*('-rl f 6) lt,uv..
2465. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA.. dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Jauhilah oleh kolian dari duduk-duduk di jalan-jalan;'
Mereka berkata, "Tidak ada pilihan bagi kami, sesungguhnl'a ia
adalah majelis (tempat duduk) yang kami biasa berbincang-bincang
padanya." Beliau bersabda, "Apabila kalian datang ke majelis-ntcjelis
itu, makn berilah hak jolan." Mereka bertanya. "Apakah hak jalan
itu?" Beliau bersabda, "Menundukkan pandangan, menahan
gangguan, menjawab salam, serto met^'eru yang malcruf dan
mence gah yang mungkar."

Keteranean Hadits:

Halaman adalah lahan kosong yang ada di depan rumah. Judul
bab ini bermaksud menerangkan tentang bolehnya membatasi

halaman rumah dengan bangunan. Atas dasar ini, maka banyak 1'ang
membuat tempat-tempat duduk di depan mmah. Hal itu diperbolehl<an

selama tidak berdampak buruk dan menggan,eu tetangga atau orang
yang lewat. Sedangkan yang dimaksud dengan 'Jalan" adalah jalan
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yang ada di halaman rumah. Sementara Tsa'lab mengklaim bahwa

yang dimaksud adalah permukaan tanah. Lalu dimasukkan di

dalamnya, duduk-duduk di teras atau jendela 
-yang 

rendah- yang

menghadap kepada orang yang lewat.

... (r43 -* i: Ap :e;;b lc,Jta1 qityah berkata, "Abu Bakar

membangun masjid..."). Ini adalah penggalan hadits panjang yang

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang hijrah secara panjang lebar, dan disebutkan pada

bab-bab tentang masjid di bawah judul bab "Masjid di Jalan Tanpa

Menimbulkan Mudharat bagi Manusia."

oGlalt Qalan-jalan). Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan

judul bab dengan lafazh shu'udaat, sementara matan hadits

menggunakan lafazh thuruqaat, menunjukkan adanya persamaan

makna kedua kata tersebut.

Telah disebutkan pula dengan lafazh shu'udaat dari hadits Abu

Hurairah yang dinukil oleh Ibnu Hibban. Namun, hadits Abu Hurairah

ini dalam riwayat Abu Daud menggunakan lu$\ thuruqaat, hanya

saja Abu Daud memberi tambahan, 'y' tsy e6t h*,i3 $)lr 5tS\1'1

(memberi petunjuk jalan dan mendoakan orang yang bersin apabila

dia mengucapkan hamdalah [memuii Allah).

Dalam hadits Ibnu,Umar ,yaflg dinukil oleh Ath-Thabarani

terdapat tambahan, :';#, tirb (dan menolong orang yang

membutuhkan per t ol ongan).

U ?,W 
",t 6 o f76 lmereka berkata, "Tidak ada pilihan lain

bagi kami terhadap majelis-majelis itu."). Orang yang mengucapkan

nya adalah Abu Thalhah, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam

riwayatnya yang dinukil Imam Muslim.

,-i.6t Jt gi $$ @pabita kalian datang ke majelis-maielis).

Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, p-{i 6$ llpabila kamu enggan).
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Kata majlis (tempat duduk) pada hadits ini bermakna "duduk'' iru
sendiri.

Dari konteks hadits dapat diketahui bahwa larangan itu bersit-at
tanzih (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik), agar orans
yang duduk tidak kewalahan menunaikan kewajibannya. Adapun
perintah untuk menundukkan pandangan adalah sebagai isyarat untuk
menghindari fitnah (godaan) yang ditimbulkan oleh orang yang leu at.
seperti wanita dan lainnya. Sedangkan perintah menahan gangguan
adalah sebagai isyarat untuk menjauhkan diri dari perbuatan menghina
dan membioarakan keburukan orang lain. Lalu, perintah menjari-ab
salam adalah sebagai isyarat untuk menghormati orang yang leuat.
Sementara amar ma'ruf nahi munkar adalah isyarat untuk menerapkan
semua yang disyariatkan dan meninggalkan semua yang tidak
disyariatkan.

Pada hadits ini terdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan
bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan rnetode sadd adz-dzcu.i'alt
(menutup pintu kerusakan) hanya merupakan anjuran melakukan
perbuatan yang lebih utama, bukan suatu keharusan, sebab pada
awalnya Nabi SAW melarang duduk-duduk untuk menghilangkan
kerusakan dari akarnya. Namun, ketika mereka mengatakan ,,Tidak

ada pilihan lain bagi kami kecuali duduk di tempat itu". maka beliau
menyebutkan maksud utama pelarangan itu. Dengan demikian.
larangan pertama hanya sebagai bimbingan kepada apa yang lebih
baik.

Dari hadits ini dapat disimpulkan pula bahr.r,a menolak
kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Hal itu
dikarenakan pada mulanya Nabi SAW menganjurkan mereka untuk
tidak duduk di jalanan, meskipun bagi yang menunaikan hak jalan
akan mendapatkan pahala. Yang demikian itu karena berhati-hati
untuk mencapai keselamatan lebih ditekankan daripada ingin
mendapatkan tambahan kebaikan.
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23. Sumur yang Ada di Jalan Jika Tidak Mengganggu

.9',6 ,'J,i'&3 *\t &';t oi ^b\t *.,';',i o..i ;
,,?'-.1 .:...'"!. ,.:,-.'1-,1 ,2o.,.'.t.i'i. "i'a^ "1
L-K 'rP {; i -F U J'P t'P.'vP ui-L'l lo *'' i-P.
q a3r u*'4, 'a iy'St"J* ,F\ ,4 u')\'yr\ -*-r-
-.-id, 

"t ;c * ro'i, # A t ik ql,',y ;b)r
i;w (,\ *'.r<7r e \1 o; lt'J;, 6 ,t;v 1) 't'b i ?rt 'fa

;i *, '^s -ti";r
2466. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

" Ketika seorang lakiJaki berada di ialan, dia merasakan sangat haus.

Dia pun menclapati sumur, lalu turun ke dalam dan minum. Kemudian

keluar dan ternyata didapatinya anjing yang sedang menjilat-iilat

memakan pasir karena haus. LakiJaki itu berkata, 'sungguh anjing

ini merasa haus seperti yang aku rasakan'. Maka dia turun ke dalam

sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu memberi minunt

anjing. Allah memuji dan mengampuninya." Mereka bertanya,
,,Wahai Rasulullahl Adakah bagi kita pahala pada binatang?" Beliau

bersabda, "sesungguhnya pada setiap yang bernyawa ada

pahalanya."

Keteranqan:

(Bab sumur yang ada di ialan jika tidak mengganggrl)' Yakni,

diperbolehkan menggali sumur di jalanan kaum muslimin karena

adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh kaum muslimin secara

umum, dengan syarat tidak mengganggu. Imam Bukhari menyebutkan

hadits Abu Hurairah mengenai seorang laki-laki yang menemukan

sumur di jalan, lalu dia turun ke dalamnya dan minum, kemudian

A

(>
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memberi minum anjing. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang memberi minum.

24. Menghilangkan Gangguan

u/^t ot. i, , A,.,fL; +JP altt & dl
z lcz \ , , '-.c.t 1o,

Je A3 d)t 6p , tJ-P Gl f
$' a

:{il2 e-pt *

J a-

1L'r

csi!r

tJn

ttt
fu,J

Hammam berkata dari Abu Hurairah RA, dari Nabi S.\\\'.
*Menghilangkon gangguan dari jolan adalah sedekah."

Keterangan Hadits:
r . - '. a-

...pt+b )91 (Hammam berkata...). Ini merupakan penggalan

hadits yang disebutkan dengan sanad ,\.ang maushul oleh Imam
Bukhari dalam pembahasan tentang jihad pada bab "Orang )'ang
Memegang Para Penunggang" dengan lafazh. ept * clli !=.9
,.
ee:rb (Dan engkau menghilangkan gonggtrun dari jalan adalalt

sedekah). Disebutkan dalam hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah
ketika menyebutkan cabang-cabang iman. i,r ft Al : Li iiq.e r>Oi

i"Pt f at\i ;JlUt 6U3il (yang tertinggi adotah kesaksian balttt ct

tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tang
paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan).

Maksud menghilangkan gangguan dari jalan termasuk sedekah
adalah, karena hal itu menjadi sebab keselamatan orang yang lenat.
Seakan-akan orang yang menghilangkan gangguan telah bersedekah
kepada orang yang lewat, maka dia pun berhak mendapatkan pahala.
Bahkan, Nabi SAW telah menjadikan sikap rnenahan diri untuk tidak
berbuatjahat sebagai bentuk sedekah terhadap diri sendiri.
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25. Kamar dan Bagian Atas yang Menjulur Keluar, atau Tidak
Menjulur Keluar, pada Atap dan Selainnya

+ ir' d:"'"|t'r',1i ilu rnz \t n, )t i uu,f V

"'ri 
jt,ruri G o';;'b ;lC ; *yt *b\ i *i * *'t

r;ltet:"s\;JL pte|
2167. I)ari Usamah bin Zaid RA, dia berkata, 'Nabi SAW

raeiihat dari atas bangunan yang tinggi di antara bangunan-bangunan

tinggi di l\4adinah, kemudian beliau bersabda, 'Apakah kalian melihat

dpa yang aku lihatT Sesungguhnya aku melihat temp(lt-tempat

teriudinya fitnah di sela-sela rumah-rumah knlian seperti tempat

.j at uhnya t e tesan (huj an)' ."

'Ji.;i";:i JLeiJ3i I i*rez\t*, fG I yt * *
*', e\t *"'o1t 90')ii ir;i '* *\,"n'';
l% 6Ji3'* rl5 l' )uyitD 'rii ir 

',Ss 
:gt

, * *-i , 
jL '.^% ig ,F ';'p ,;'1t>\u '^', ,rl*'t'J:rn ,o;

ti " t) u uJ'

,!*',), rt'iri y t:GT;t ; ?"tJt:;i t-'a" 'ti";rrilr(J L'. I. JJ I)

'rib ri6 1' J\oytr> ra ,Vi'"* ilr i6 ,a:t'{': *\t
',J.-a r; *j z#G ,o& c.t 6- $ 6* ft :J- W*
+i q e ,t-*\i c A.\ei* jt:tw t;. d t';t

* 4t &,s :jtt tt* k; -:lt C.t?,4 e't- yt ;
ui ; "u'L a; syt ,r1'y- Jilts C;.'J;;, ,l*,'t +; h'
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# u'r'i'; rir; ,At i; i;*t .i'rilt ,: r;-e or\i

'i it t'Pr'.;':i 
" *'i >t* "g;'.5A,:&X

+ \,t & 4t &,Vi, )."0,,Vt','*i i tfl,fr 'W.
-. t o 1, t, t i" o.1 ' " i 'i 

t! 'i"-
('A; ;- ir';;v |c^b;'d'o3'f ; :)\io 6-'r r '&r
., t " i. i ril .',-''1 ' 

o 1t i,' ':' t! 'o l '" 'Jit }i')l;'AAy'f*'= Y' t *i'r:^st:,,
,','u'.r ,'.t " iyil' '.;;i t * i ;4t + ait ai'Sr

,:.t)'a;i ,'JG *.ra i>rXt tit; 6;l q', fr y'f i- ';:),

i. ,' 1o , ,' ,,iv ,o5L *i ,l&', *i; iu' ,rl.o ;u' J;jP*ji', \. J,- !,

;"k ,o-L- 5";'ii i ,:;2 1': q. A ,7 )Gt
'.:L',p.s'irr't'i 4r'ai u),6'F ,ti i i;L:
'Ji', rj :';'t-,i :;.s 61f,l-1;'"i,1 ,iu; l\t;r. (s r!ir;.
'-Ax ,'J lo ars w lrtr'41: c;'j}x g't ,t(r'j ir
l'"'. \t e z o

*?,';,t ; *3 lt \' Jr'4' # ;?'u e'iu.
aLG')i ,f *rcuk'ui 7(i) t^fi'* **;'t
.u:;i # ,oa *-i> &j & ?n' t:" ";r iy -ft
v'J'(rU .i,r; ,q. e qra'Cit"i '#'^ili:t t !5i
';,$ ,nif e'&ttt-it gt ,'*ti 1* 

"yi'*'-att":;"'*

* ok', .'ist ;rsl.^Xi ir; $ltst rruzii'*b y't?t!O uru

'&J\5'&i'dL-L'iy uti t.rti;ir ,tt (- ui'* g.'1i iJta

\t &'dt',[p; r).';),>,r :t',1;', t ,i)I;.Str :Qt q.
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iu' & Ut|se dLsl.;i'^g

Uu .G;,*i t*']fu U; ors t
,tli e) yti jl .',Ja ;i;t ,s":i ,s

i Ut* ,;tlV (fi I 6;i oi ibi ;o'Jtr .,r;;f er:e;
,Li 41,.u0 -l? jt; *'r':u.ji F' 6 U>,iu iirr ';,\ ,Js

'b'; .;;lr 'rfilr, i-r1 rtr nrl jp r7';i '"Vi w ;i
t-

. or.t*;

2468. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata: Aku senantiasa

berkeinginan untuk bertanya kepada Umar RA tentang dua orang istri
Nabi SAW yang Allah berfirman tentang mereka berdua, "Jika kalian

berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kalian

berdua telah condong (untuk ntenerima kebenaran)." (Qt. At-Tahriim

[66]: a) Dan, aku menunaikan haji bersamanya. Beliau menyimpang

dari jalan dan aku pun menvimpang bersamanya sambil membawa

tempat air, lalu dia buang air besar. Kemudian dia datang dan aku

menuangkan air ke tangannya dan dia pun berwudhu. Aku berkata,

"Wahai Amirul Mukminin! Siapakah dua istri Nabi SAW yang

disebutkan Allah dalam firman-Nya,'Jika kalian berdua bertaubat

kepada Allah, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong

(untuk menerima kebenaran)?"' Dia berkata, "Anda (erlihat) sangat

heran tentang hal ini, wahai Ibnu Abbas! Mereka adalah Aisyah dan

Hafshah." Kemudian Umar mulai menceritakan hadits seraya berkata,

, . / . o ct,

.'Ak.G L:.lu U .tr}b
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"sesungguhnya aku bersama tetanggaku dari kalangan Anshar tingal

di bani Umayah binZaid-yang terletak di pinggiran Madinah- dan

kami biasa bergantian pergi kepada Nabi SAW. Satu hari, dia yang

pergi dan hari berikutnya aku yang pergi. Apabila aku yang pergi,

maka aku datang dengan membawa berita pada hari itu tentang wahlu

yang turun dan berita-berita lain; dan apabila dia yang pergi, maka dia

melakukan hal serupa. Kami, orang Quraisy, adalah yang berkuasa

atas kaum wanita. Ketika kami datang kepada kaum Anshar, ternyata

mereka adalah kaum yang dikuasai oleh wanita-wanita mereka. Maka,

ntulailah wanita-wanita kami belajar dari wanita-wanita Anshar. Suatu

l.ietika aku berseru dengan keras [marah] kepada istriku, lalu dia mulai

r-nenjawab perkataaanku. Aku mengingkari sikapnya yang berani

lnembantahku. Maka dia berkata, 'Mengapa engkau mengingkari bila

ekn meinbantahmu? Demi Allah! Sungguh istri-istri Nabi SAW

membantah beliau, dan sesungguhnya salah seorang mereka tidak mau

menclekati beliau seharian hingga malam'. Aku tersentak dan berkata,

'sungguh kecewa besar siapa di antara mereka yang telah melakukan

perbuatan itu.' Kemudian aku mengumpulkan pakaianku dan masuk

menemui Hafshah seraya berkata, 'Wahai Hafshah! Apakah salah

seorang di antara kalian telah membuat Nabi SAW marah seharian

hingga malam?' Ia menjawab, 'Benar'. Aku berkata, 'Sungguh

kecerva dan merugi. Apakah engkau merasa aman bahwa Allah tidak

akan murka karena kemarahan Rasulullah SAW, lalu Dia

membinasakan dirimu? Janganlah engkau banyak menuntut kepada

Rasulullah dan jangan membantahnya dalam satu perkara pun. Jangan

pula engkau menjauhkan diri darinya dan mintalah kepadaku apa yang

engkau inginkan. Janganlah mempedayakanmu bahwa sebagian

tetanggamu lebih cerah (cantik) darimu serta lebih dicintai Rasulullah

sAw,. (Maksudnya Aisyah). Saat itu kami memperbincangkan bahwa

Ghassan menyiapkan kuda-kudanya untuk memerangi kami. Suatu

ketika sahabatku turun pada hari gilirannya, lalu dia kembali saat Isya'

dan mengetuk pintuku dengan keras seraya bertanya, 'Apakah ada

orang?, Aku terkejut dan keluar menemuinya. Ia berkata, 'Telah

terjadi perkara besar'. Aku bertanya, 'Apakah itu, apakah Ghassan
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telah menyerang?' Ia berkata, 'Tidak, bahkan lebih besar dari itu.
Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya'. Dia (Umar)
berkata, 'Hancur dan rugilah Hafshah!' Aku telah menduga bahu'a

hal itu akan terjadi. Maka, aku mengumpulkan pakaianku lalu shalat

Fajar (Subuh) bersama Nabi SAW, dan beliau masuk (naik ke) tingkat
atas rumahnya dan menyendiri di sana. Aku masuk menemui Hatthah
dan ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya, 'Apakah 1.ang

menyebabkanmu menangis, bukankah aku telah memperingatkanmu?

Apakah Rasulullah SAW telah menceraikan kalian?' Ia menjauab.
'Aku tidak tahu, dia menyendiri di tingkat atas rumah'. Aku keluar
dan mendatangi mimbar, ternyata di sekitarnya terdapat sekumpulan

orang sebagian mereka sedang menangis. Aku duduk bersama mereka
beberapa saat. Kemudian aku dikalahkan oleh perasaanku, maka aku
mendatangi tingkat atas rumah dimana beliau SAW berada. Aku
berkata kepada pembantu beliau SAW yang berkulit hitam, 'Mintalah
izin untuk Umar!' Pembantu itu masuk dan berbicara dengan \abi
SAW, lalu kemudian keluar dan berkata, 'Aku telah menyebutkanmu
kepadanya, namun beliau diam'. Aku pun berbalik hingga duduk
bersama kelompok orang yang berada di dekat mimbar. Kemudian
aku dikalahkan oleh perasaanku, maka aku mendatangi pembantu tadi
dan berkata, 'Mintalah izin untuk Umar!' (Beliau menyebutkan hal
serupa). Ketika aku telah berbalik untuk pergi. tiba{iba pembantu itu
memanggilku dan berkata, 'Rasulullah telah memberi izin kepadamu'.
Aku masuk menemuinya yang sedang berbaring di atas tikar. tidak
ada kasur di antara helai-helai tikar itu dengan beliau SAW. Helai-
helai tikar telah membekas pada sisi badannya. Beliau menl andar

pada bantal dari kulit yang berisi sabut. -\ku mengucapkan salam

kepada beliau, kemudian aku berkata sedang aku dalam keadaan

berdiri, 'Apakah engkau menceraikan istri-istrimu?' Beliau
mengangkat pandangannya kepadaku seraya bersabda,'Ticlak'.
Kemudian aku berkata sambil berdiri untuk menghiburnya, '\\'ahai
Rasulullah! Seandainya engkau melihat diriku dan kami adalah kaum

Quraisy yang menguasai wanita, ketika kami datang kepada kaum
yang dikuasai oleh wanita-wanita mereka. . .'. Lalu dia

FATIIT'L BAARI - 65



menyebutkannya. Nabi SAW tersenyum. Kemudian aku berkata,

'seandainya engkau melihatku saat aku masuk kepada Hafshah dan

berkata: Janganlah mempedayakanmu bahwa sebagian tetanggamu

lebih cerah (cantik) darimu dan lebih dicintai oleh Nabi SAW'.

(Maksudnya Aisyah). Beliau sAw tersenyum sekali lagi. Aku duduk

ketika melihat beliau tersenyum. Kemudian aku mengangkat

pandanganku melihat keadaan rumah beliau. Demi Allah! Aku tidak

melihat sesuatu yang terlihat oleh mata selain tiga perkakas. Aku

berkata, 'Rerdolah kepada Allah agar diberi kelapangan atas umatmu.

Sesungguhnya aku melihat bangsa Persia dan Romawi telah diberi

kelapangan dan kehidupan dunia, sementara mereka tidak menyembah

Allah'. Tadinya beliau SAW bersandar lalu bersabda,'Apakah engkau

ragu, wahai lbnu Khaththab! Merekn itu adalah kaum yang

tlisegerakon untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia'. Aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, mohoniah ampunan untukku!'Nabi SAW

rneninggalkan istri-istri beliau ketika Hafshah memberitahukan

pembicaraan tersebut kepada Aisyah, dan beliau bersabda, 'Aku tidak

akan masuk menemui mereka selama satu bulan'. Hal itu dikarenakan

hebatnya apa yang beliau dapatkan dari mereka, sehingga beliau diberi

teguran oleh Allah. Ketika berlalu 29 hari, beliau masuk menemui

Aisyah dan memulai giliran darinya. Aisyah berkata kepada beliau,

'sesungguhnya engkau bersumpah untuk tidak masuk menemui kami

selama satu bulan. Sementara kita saat ini berada pada hari ke-29. Aku

menghitungnya dengan seksama'. Nabi SAW bersabda, 'Bulan ini

berjumlah 29 hari'. Dan, memang bulan saat itu berjumlah dua puluh

sembilan hari. Aisyah berkata, 'Maka turunlah ayat tentang takhyir

(pilihan). Pertama kali beliau memulai denganku seraya bersabda:

Sesungguhnya aku akan menyebutkan kepadamu suatu perkara, tidak

mengapo bagimu bila tidak tergesa-gesa hingga meminta pendapat

kedua orang tyamu'. Aisyah berkata, 'sungguh aku telah mengetahui

bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk

meninggalkanmu'. Kemudian beliau SAW bersabda,'Sesungguhnya

Atlah SW tetah berfirman [wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu

-hingga firman-Nya- sangat besarl'. Aku berkata, 'Apakah dalam
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umsan ini engkau memerintahkanku untuk meminta saran kedua
orang tuaku? Sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nva
serta kehidupan akhirat'. Kemudian beliau memberi pilihan kepada
istri-istri beliau dan mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh
Aisyah."

az^o\
C . tz z Ct, t ,A f["j qli iut & 

^r:Jt-',J.'i; ,:; & e
,tc _ '.',a.: ,rc,. 7 to\r*, ra\ag .l # ,r+-

^.r.- )c. i. , z ,t t ,:flr a;-c atl 6^b) d\ :s,,/
o / o o . '. 46 -s.SJl .i5; c1..6; a-:L*j

,y :'Jtt 9'!;u -Jti

J;' J
. t, . trz -
,)a:rS a,rJS

tii K',
J

.dt; ,G',rii; i i._*':
2469. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersumpah

tidak mendatangi istri-istrinya selama satu bulan, telapak kaki beliau
menjadi bengkak dan beliau duduk di bagian atas rumah. Maka Umar
datang dan berkata, 'Apakah engkau menceraikan istrimu?' Beliau
menjawab, 'Tidak, tetapi aku bersumpah untuk menjauhi mereka
selama sebulan' . Lalu beliau menetap selama 29 hari, kemudian turun
dan masuk menemui para istri beliau."

Keterangan Hadits:

Semua persoalan yang disebutkan dalam judul bab dapat dibagi
menjadi empat; yaitu masalah bagian atas rumah menjulur keluar dan
tidak menjulur keluar, serta keberadaan di atas atap dan di tempat
lainnya.

Membuat bagian atas rumah yang menjulur keluar (seperti
balkon 

-penerj) 
itu diperbolehkan selama tidak terlihat darinya aurat

penghuni rumah yang ada di sekitarnya. Jika hal itu terjamin, maka
tidak dipaksa untuk menutupnya. Adapun mereka yang posisi
rumahnya lebih rendah dianjurkan untuk menjaga diri.
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Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; pertama

adalah hadits Usamah bin Zaid *Nabi SAW melihot dari atas

bangnnan tinggi". Hadits ini telah disebutkan pada bagian akhir

pembahasan tentang haji, dan akan dijelaskan kembali pada

pernbahasan tentang fitnah atau bencana. Hadits kedua adalah hadits

Ibnu Abbas dari Umar tentang kisah dua orang wanita yang saling

rne'mbantu, yang disebutkannya secara detail. Hadits ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu secara ringkas, dan akan

rliielaskan lebih lengkap pada pembahasan tentang nikah. Hadits

l;et:gi: adalah hadits Anas, dia berkata,"Rasulullah SAW bersumpah

,:,.,'iti': :ner;rleiangi istri-istri beliau selama satu bulan " Hadits ini yang

i,:lirr rk:.rn 'litcrangkan pada pembahasan tentang nikah. Seakan-akan

lr.:;;u Bukhari menyebutkan hadits ini karena lafazh yang ada

pi:iianva^ "Beliau dtrduk di hagian atas rumahnya, lalu Umar datang

ila,; l;erkatct,'Apakah engkou menceraikan istri-istrimlt?"' Sebab,

pa,ia hadits Urnar sebelumnya disebutkan, "Beliau masuk ke tingkat

*tas rumahnya dan menyendiri di sana". Lalu disebutkan pula, "Maka

aku mendatangi tingkat atas rumqh tempat Nabi SAW berada. Aku

berkata kepada pelayan yang berkulit hitam, 'Mintakan izin untuk

{.imsr '." Maksud kata masyrabah (tingkat atas) adalah kamar bagian

atas. C)leh karena itu, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dengan

mal<sud menjelaskan bahwa posisi kamar tersebut cukup tinggi.

Adapun hukum bagian rumah yang menjulur keluar (balkon)

eiapat disimpulkan dari hadits Usamah yang disebutkan pada bagian

awal bab ini.

Saya mengira Imam Bukhari mengikuti Umar yang

menyebutkan hadits secara lengkap, padahal Umar cukup menjawab

pertanyaan Ibnu Abbas dengan mengatakan "Aisyah dan Hafshah".

Sebagaimana lmam Bukhari juga cukup memberi dalil untuk judul

bab dengan menyebutkan lafazh hadits *Nabi SAIY masuk ke tingkat

atas rumohnya dan menyendiri di sana", seperti yang biasa dia

Iakukan.
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Dikatakan bahwa Umar merasa heran atas sikap Ibnu Abbas.
bagaimana hal ini tidak dia ketahui padahal dia sangat masyhur di
bidang tafsir. Atau, Umar merasa takjub atas sikap antusias Ibnu
Abbas untuk memperoleh tafsir dari segala jalurnya hingga nama-
nama mereka yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al Qur'an.

26. Orang yang Mengikat Untanya pada Batu di Pintu Masjid
atau di Pintu Masjid

t4:? \t n, yt * i j.s'*i ils ,f6t k'p, c..i r
'dfr iy*i t-,*)r &': e ?rt *'et p;,jG
W-- _l*l.i C'* c,LlJ*-- lil :i-l.ei .b)l"Jl +11 C _u---lt

c j;Arr;.a, 
' 

j,i ..F;q
2470. Dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, dia U"rtutu' Ak;

mendatangi Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW masuk
masjid lalu aku masuk menemuinya dan aku mengikat unta di salah
satu bagian batu yang ditancapkan di pintu masjid. Aku berkata. 'Ini
untamu'. Beliau keluar lalu mengelilingi unta kemudian bersabda.
'Harga dan Unta untukmu"'.

Keterangan:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menl'ebutkan sebagian hadits
Jabir tentang kisah unta yang dia jual kepada Nabi SAW. Penjelasan
secara lengkap akan dikemukakan pada pembahasan tentang s) arat-
syarat. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat "Aku
mengikat unta di salah satu bagian batu yong ditancapkan di pinttt
masjid'. Kesimpulannya, hal itu diperbolehkan selama tidak
menimbulkan mudharat (dampak negatif).

TATTIUL BAARI - 69



27. Berdiri dan Kencing di Pembuangan sampah suatu Kaum

*", yht;* r:t J';:,*?,fr,JG&\t'n',q; *
*v Jt+ ;F ,a* *-t y \, Jb Ut ;i'A iJrs'si

,ori. r* **fah RA, dia berkata, "sungguh aku telah

melihat Rasulullah SAll/...- Atau dia berkata, "Nabi SAW

menrJatangi pembuangan sampah suatu kaum, lalu kencing sambil

trerdiri.'.

Keterangan:

Dalarn bab ini disebutkan hadits Hudzaifah yang telah

dijelaskan pada pernbahasan tentang bersuci (thaharah).

Diperbolehkan kencing di tempat pembuangan sampah milik suatu

kaum. karena tempat itu disiapkan untuk membuang najis dan

kotoran.

28. Orang yang Mengambil l)ahan dan Apa yang Mengganggu

Manusia di Jalan LaIu MembuangnYa

,:JG'*1 i.r; h' J, i, J;;"of .;it *ri;'-i o-ri ,;
ht'f* ;'LG iy,,P )'tr'*, 

-'ri i-y,,*,V;,;
.'d'.j,r'd

2472. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah sAw bersabda,

"Ketilrn seseorang berialan di suatu ialan, dia mendapati ranting

berduri, makn dia mengamhilnya (membuong). Lalu Alloh bersyukur

(memuj i) dan mengamPuninl'a. "
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Ketarangan Hadits:

(Bab orang yang mengambil dahan dan opa yang mengganggu
manusia di jalan lalu membuangnya). Dalam riwayat AI Kasymihani
disebutkan dengan redaksi "Barangsiapa menyingkirkan-. La[u Imam
Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai hal itu dengan

lafazh, l"'P Qanting berduri). Sementara dalam hadits Anas 1'ang

dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, 6, ,?-i & U€ ?hA li
q* ,y't ;A ff:i $esungguhnya ado pohon di ialanan )'ct,tg

mengganggu orong-orqng, maka seorang laki-laki datang dan
menyingkirkannya). Hadits ini telah dijelaskan pada bab-bab tentang
adzan.

Sehubungan dengan kalimat "make Alloh mengampunirT.a".

disebutkan dalam hadits Anas: fa, eW e:5-i3-ii".t;Jj |d*u retcrh

melihatnya berbolak-balik di bawah naungonnya di surga).

Ada kesamaan pada judul bab ini dengan tiga bab sebelumnva.
yaitu menghilangkan gangguan. Namun. sepertinya judul bab
terdahulu lebih umum daripada judul bab di atas, karena tidak
dikaitkan dengan jalan meskipun ada kesamaan mengenai seseuatu
yang dihilangkan. Hadits ini menerangkan bahwa kebaikan 1'an_e

sedikit dapat menghasilkan pahala yang banl'ak.

Ibnu Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari memberi judul
demikian agar tidak ada yang beranggapan bahwa melemparkan dahan
dan lain-lain yang mengganggu, termasuk menggunakan milik orang
lain tanpa izin pemiliknya, maka dia pun tidak mau melakukannva.
Untuk itu, dia bermaksud menjelaskan bahua tidak ada halangan bagi
seseorang untuk melakukannya karena adanya anjuran tentang hal
itu."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Bazah- dia
berkata, i-f ,f a:'ti S.r,r.,Jti9€,f e,l:" lt J?; U tjj
,j"fl-li' (Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepctdaku
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amalan yang bermanfaat bagiku!" Beliau bersabdq, "Singkirkan

gangguan dari jalan kaum muslimin.").

29. Apabita Teriadi Perbedaan Pada Jalan Al Mita'(Tempat
tapang yang Berada di Antara Jalan) Kemudian Pemiliknya

Ingin Mendirikan Bangunan, Maka Harus Disisakan untuk Jalan

Seluas Tujuh Hasta

-. ,/ o ,
4, >., '9

J-)

;
/ tl / ot,

)a q a)1,
\J

i,r *L" '-3r

2473. Dari Ikrimah: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata,

"Nabi SAW memutuskan apabila mereka berselisih pendapat tentang

.lalan Al Mita' agar disisakan 7 hasta."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila teriadi perbedaan pada jalan Al Mita '). Abu Amr

Asy-Syaibani mengatakan bahwa maksud Al Mitq ' adalah jalan besar

yang banyak dilewati manusia. Menurut ulama lainnya, yaitu jalan

yang luas. Sebagian lagi mengatakan jalan yang ramai.

(ia adalah tempat lapang yang berada di antaro dua ialan
kemudion pemiliknya hendak membangun... dan seterusnya). Ini

merupakan pendapat Imam Bukhari yang mengkhususkan hukum

tersebut pada gambaran yang dia sebutkan. Pendapat ini disetujui oleh

Ath-Thahawi dengan mengatakan, "Kami tidak menemukan makna

yang tepat untuk hadits ini selain bahwa ia adalah jalan yang akan

dibuat apabila orang yang membuatnya berbeda mengenai besamya

jalan. Seperti negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dan tidak

memiliki jalan umum, atau seperti tanah tanpa pemilik yang diberikan

oleh imam kepada orang yang ingin mengelolanya, lalu dia ingin

membuat jalan untuk orang yang lewat, dan yang sepertinya."
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Selain itu Ath-Thahawi berkata, "Maksud hadits tersebut adalah
bahwa apabila pemilik jalan menyepakati sesuatu tanpa paksaan.

maka itu adalah hak mereka. Namun, jika ada perbedaan, nraka
ditetapkan 7 hasta. Demikian pula tanah 1'ang ditanami (misalnl'a)
apabila para pemiliknya membuat jalan atas keridhaan mereka. .Tuga

jalan yang jarang dilalui, maka ketentuan besarnya jalan itu
dikembalikan kepada keridhaan para tetangga yang ada di sekitar jalan

itu."

tt?# r5l (apabila mereka berselisih pendapat). Dalam ris'a1'ar

Al Ismaili disebutkan, O-Jat .rit Arlt 'riiit ri1 (Apabilo mctnusict

berselisih tentang jalan). Dalam riwayat lvluslim dari jalur Abdullah
bin Al Harits, dari Abu Hurairah, disebutkan: p;fr \ (Apabita

kalian berselisih). Abu Awanah meriwayatkan dalam kitab Shahih-
nya, Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur Busl'air bin Ka'ab, dari -\bu
Hurairah, dengan tafazh: 

93\i * b:Fi ;iF epirir r>l(Apubita

kalian berselisih tentang jalan maka jadikanlah ia 7 hasta). Ibnu
Majah juga meriwayatkan riwayat yang serupa dari Ibnu Abbas.

iP, d Qentang ialan). AI Musramli dalam riwal'atnva

menambahkan kata :ry', akan tetapi ridak seorang pun )'an-s

mengikutinya dalam hal itu dan tidak pula terbukti akurat dalam hadits
Abu Hurairah. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya pada judul
bab sebagai isyarat terhadap kata yang disebutkan dalam sebagian
jalur periwayatan hadits itu, sebagaimana 1'ang biasa dilakukannl'a.
Adapun riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh Abdunazzaq dari
Ibnu Abbas, dari Nabi SAW ,L']t tt:, 6:ti;rt) :qt i-yt j fiili;' ,1f

(Apabila kalian berselisih tentang jalan Al .llita', maka jadikanlah ia
7 hasta). Abdullah bin Ahmad dan Ath-Thabari meriwayatkan dari
hadits Ubadah bin Shamith, dia berkata, t: * io' ..p it, J?j .P
:qt g-P, qp. (Nabi SAW memutuskon potla ialan Al Mita'). Dalam

riwayat Ibnu Adi dari hadits Anas disebutkan. ili iO' ,p hr J?j .,i6
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ik ls ,4 ii d' :?' *Pt e.'&t $ot"tuttah SAW memutuskan

pada jalan Al Mita' yang dilalui dari segala arah). Akan tetapi, para

ulama masih memperbincangkan ketiga sanad itu.

't\1 ,;a. $ujuh hasta). Secara zhahir yang dimaksud dengan

hasta di sini adalah hasta manusia, sehingga yang menjadi ukuran

adalah hasta yang sedang. Namun, sebagian mengatakan yang

dimaksud adalah ukuran bangunan yang dikenal saat itu. Ath-Thabari

berkata, "Maksudnya, ditetapkan bahwa lebar jalan umum adalah 7

hasta, sedangkan sisanya diberikan kepada pemilik tanah sesuai kadar

yang dia manfaatkan tanpa menimbulkan mudharat bagi orang lain."

Adapun hikmah ditetapkannya 7 hasta adalah agar dapat dilalui
oleh orang yang keluar-masuk membawa barang yang berat. Apabila

lebar jalan lebih dari 7 hasta, maka tidak dilarang untuk duduk-duduk

di area yang lebih itu. Jika kurang dari itu, maka tidak diperbolehkan

agar tidak mempersempit jalan bagi orang yang lewat.

30. Merampas Tanpa Izin Pemiliknya

-.C/ /
L:*.,1,

Ubadatr berkata, "Kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak

merampas (hak orang lain)."

,i;t;'ss','qi"ri'&',!r\'* d'

^ir;rt eit
Ji I i!t* ';'t'grt;\t L"; i. irr -r., 't- *rti ..* "GtG f

f {j+\' Jr'{'* itu

2474. Dari Adi bin Tsabit, aku mendengar Abdullah bin Yazid

Al Anshari --dia adalah kakeknya dari pihak ibu- berkata, 'Nabi
SAW melarang merampas dan memotong-motong mayit."
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,rV-\ ,*t *\t*Uti6 'i6 
*; ir p;;;) ,( ,
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.LCyi 'i"i ,'iLi"ai';;;i,l'1o liC ,;L €i 
"o.n

2475.Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi ,O* O.rruOOu.
"seorang pezina tidak akan berzina ratkala merakukanry.ct clicr
beriman, seorang peminum khamer tidak akan meminum khctmer
tatkala meminumnya dia beriman, seorang pencuri tidak ttkctn
mencuri tatkola melakukannya dia berimon. dan seseorang tidak ctkatt
merampas sesuotu di hadapan pandangan orang banyak rarkalct
melakukannya dia berimqn." Diriwayatkan dari Sa,id dan -\bu
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw... sama seperti itu
kecuali kata "merampas". AI Firabri berkata: Aku temukan dalam
tulisan tangan Abu Ja'far disebutkan, "Abu Abdillah (Imam Bukhari)
berkata, 'Penafsirannya adalah dicabut keimanan dari dirinya'."

KAennern Hadits:

(kb merampas tanry izin pemiliknta). yakni, tanpa izin
pemilik sesuaru arau barang yang dirampas. Arti kata ntitbct
(merampas) adalah mengambil sesrntu yang bukan miliknya secara
terang-terangan.

Merampas harta orang lain itu tidak dibenarkan. Namun, makna
implisit judul bab menyatakan bahwa apabira har itu diizinkan. maka
ini diperbolehkan. Tapi -vang demikian itu berlaku apabila harta r.ang
dirampas adalah milik bersama. Seperti makanan yang dihidangkan
kepada beberapa orang, maka setiap mereka hendaknya memakan apa
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yang ada di dekatnya dan tidak menarik apa yang ada di hadapan

orang lain kecuali disertai keridhaannya. Serupa dengannya adalah

penafsiran yang dikemukakan An-Nakha'i dan ulama lainnya'

'# .t'01 ;b) y \t ,P 4t ri*-s. :isr:s Stii luUaaah berkata,

"Kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak merampas'")' lni
adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan sanadyangmaushul

oleh Imam Bukhari dalam bab "L]tusan Kaum Anshar" pada

pembahasan tentang Iman. Seakan-akan menjadi kebiasaan jahiliyah

merampas hasil perang. Maka, diadakanlah baiat untuk tidak

melakukan hal itu.
t! - , t.e:+ Sl (dan dia adalah kaketcnya). Yakni, Abdullah bin Yazid

Al Anshari adalah kakek Adi bin Tsabit dari pihak ibu. Adapun nama

ibu Adi adalah Fatimah, dan ia biasa dipanggil Ummu Adi. Yang

dimaksud dengan Abdullah bin Yazid adalah Al Khathmi, dan ini

telah disebutkan pada pembahasan tentang minta hujan. Tidak ada

riwayatnya yang langsung dari Nabi SAW di dalam kitab Shahih

Bukhari selain hadits ini. Adapun riwayatnya yang lain dalam Shahih

Bukhari berasal dari sahabat. Para ulama berbeda pendapat dalam

menentukan apakah dia pernah mendengar riwayat dari Nabi SAW

secara langsung.

Hadits di atas telah diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani

melalui jalur Ya'qub bin Ishaq Al Hadhrami dari Syu'bah yang

menyebutkan, ..Dari Adi, dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Alyub Al

Anshari". Riwayat ini telah disebutkan oleh Al Ismaili. Tapi riwayat

paling orisinil dari Syu'bah tidak menyebutkan "A14rub". Lalu

terdapat pula perbedaan tentang Adi bin Tsabit, seperti yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang hewan sembelihan'

Sehubungan dengan larangan "merampas", telah dinukil pula

sejumlah hadits, di antaranya dari Jabir yang diriwayatkan oleh Abu

Daud dengan lafazh: $'Ai;l$t 
9,t 

(Barangsiapo merampas, tnaka

dia tidak termasuk golongan kami), dari Anas yang diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dan dari Imran yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,
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keduanya sama seperti hadits Jabir; dan dari Tsa'labah bin Al Hakam
dengan lafazh: lX I (i3r Li (sesungguhnya merampas itu riclak

halol), yang diriwayatkan oleh Ibnu Majatr. Begitu pula dengan hadits
Zaidbin lftalid yang diriwayatkan Imam Ahmad, in' ,p lt J,4 A
#t ,f Pt f (Rasulullah SAW melarang merampas).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits ,.Seorang pe:ina
tidak akan berzina tatkala melakukannya dia beriman", lalu di
dalamnya disebutkan, "Dan seseorang tidak akan merampas sesucttu
di depan pandangan orong banyall'.

Dari sini diketahui faidah dikaitkannl-a kata ',izin, pada judul
bab, karena memperhatikan orang yang merampas biasanya dilakukan
jika perampasan itu dilakukan dengan tanpa izin. Masalah ini akan
disebutkan pada pembahasan tentang hukum.

,;C, il .\ ,;-; 
srt * * *rt * rj (Diriwayatkan ctcti

sa'id dan Abu sqlamah dori Abu Hurairah sama seperti itu kearuli
kata "merampas"). Sa'id yang dimaksud adalah Ibnu Al Musarl-ab.
sedangkan Abu salamah adalah Ibnu Abdurrahman. Adapun maksud
kalimat ini adalah bahwa Az-zului merinal'atkan hadits dari keri-ea
orang itu (Abu Bakar, Abu Salamah dan Ibnu Al Musa11-ab;
semuanya dari Abu Hurairah, tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman
menyendiri dalam menyebutkan kata "merampas".

Secara zhahir hadits ini diriwayatkan oleh Uqail dari Az-Zuhri.
dari ketiga perawi tersebut. Namun, Imam Bukhari menyebutkan
dalam pembahasan tentang hukum-hukum. "Dari Ibnu Syihab tlakni
Az-Zufui), dari Sa'id dan Abu Salamah sama seperti itu kecuali kata
'merampas'."

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Al Auza'i dari Az-Zuhri.
dari ketiganya, secara lengkap. Seakan-akan Al Auza'i relah
menyamakan riwayat Sa'id bin Al Musa11'ab dan Abu Salamah
dengan riwayat Abu Bakar. Akan tetapi, nukilan yang membedakan
lafazh riwayat mereka lebih akurat daripada vang menyamakannr.a.
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6:#i,i'lp i ,s,i ,f e,1'aa t>vi ,Ujlt's6 1et Firabri

berkata:'Aku'te'mukan dalam tulisan tangan Abu Jafar disebutkan,

"Abu Abdillah berlrata, 'Penafsirannya ... dan seterusnya'."). Abrt

Ja'far yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hatim (sekretaris Imam

Bukhari), sedangkan Abu Abdillah adalah Imam Bukhari sendiri.

Adapun maksud perkataannya "Bahwa penafsirannya", yakni penafian

yang ada dalam kalimat "Seseorang tidak berzina tatkala dia

beriman" adalah dicabutnya keimanan dari dirinya.s Imam Bukhari

menukil penafsiran ini dari Ibnu Abbas. Namun akan disebutkan pada

awal pembahasan tentang hukum-hukum, "Ibnu Abbas berkata,

'Dicabut darinya cahaya keimanan'." Di sana akan kami sebutkan

para periwayat yang menukilnya dengan sanad yang maushul, serta

mereka yang menyetujui dan menyalahi penakwilan ini.

31. Menghancurkan Salib dan Membunuh Babi

v ,jr; *3f iu' J" !,{;r'rL ^b?nt *yri;t sri *
,.-;Ir)t)-* ,L'i tk J)r i.t "fr.Ji" e *i;lt ,.,.;

;-;i'dA;-) .'L lrsr';z+-j ,\';t e-j cy-;)t'&'t

2476.D"ri Ab;u*,r*; ,*;"rrrir,,* ,;;, ;,,;
bersabda, "Hari Kiamat tidak akon terjadi hingga turun di antora

kalion putro Maryam sebagai hakim yang adil. Ia menghanarkan

sqlib, membunuh babi dan menghapus upeti. Harta akan banyak

hingga tidak seorang pun yang menerimanyo."

5 
Pada,retakan Bulaq disebutkan "Dicabut darinla cahaya keimanan". Adapun koreksian ini berasal dari

natan Shohih Bukhari.
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Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah "Putra Mart.ant
turun", yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kisah para
nabi. Hadits ini juga telah disebutkan melalui jalur lain pada bab
"Orang yang Membunuh Babi", pada akhir pembahasan tentan_e jual-
beli. Adapun disebutkannya di sini merupakan isyarat bahwa dalam
membunuh babi atau menghancurkan salib tidak ada ganti rugi, karena
termasuk perbuatan yang diperintahkan. Nabi SAW telah
mengabarkan bahwa Isa AS akan melakukannya. Ia akan turun dan
mengukuhkan syariat Nabi Muhammad SAW, seperti yang akan
dijelaskan.

Dalam hal ini jelas bahwa menghancurkan salib diperbolehlian
apabila salib itu milik orang-orang yang berperang melawan kaum
muslimin, atau milik kafir dzimmi apabila telah melanggar perjanjian
yang telah disepakati. Apabila mereka tidak melanggar lalu salib
miliknya dihancurkan oleh orang Islam, niaka sikap ini dianggap
melampaui batas, karena mereka telah bersedia membayar upeti. Ini
pula rahasia mengapa Isa menghancurkan semua salib, yaitu karena
dia tidak menerima upeti. Sikap ini bukan berarti menghapus s'ariat
Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang men_shapus adalah syariat kita
melalui lisan Nabi SAW, dimana beliau telah mengabarkan dan
merestuinya.

32. Apakah Bejana yang Berisi Khamer Harus Dipecahkan, atau
Kantong yang Terbuat dari Kulit Harus Disobek?

a-""ttt:f)Y,f'*t':* e
Apabila seseorang menghancurkan patung, salib, thunbur

(sejenis gitar), atau sesuatu yang kayunya tidak dapat dimanfaarkan.

t \i r:rrl"':i t+ \i *, * 'r*i c.t - ,.

e-/ ,^lt)
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Diajukan kepada Syuraih perkara thunbur yang dipecahkan, dan dia

tidak memutuskan apa-apa.

6i, *rf i' ,p d,'oii;-bt q, L{.'ri /*'*
r.rt * ,jG tirjlrr :* f; 6 Je ,JG # fl;:i; tlt;.
',i6 

vp;4 W,,i vf ,'jti .s';1i,, t^\ft ,Su #1't
.rj;r

/:,#,- #1, ...;;,r|ti;lf o,i;,orr,.rr .^? li|
-oA:

2477. Dari Salamah bin Al Akwa' RA: Sesungguhnya Nabi

SAW melihat api menyala pada perang Khaibar, maka beliau

bersabda, "Untuk apa api-api ini dinyalalcan?" Dia berkata, "Untuk
(memasak) himar jinak finsiyyahl." Beliau bersabda, "Pecahlcan

bejananya dan tumpahkant" Mereka bertanya, "Apakah tidak kita
tumpahkan, lalu kita cuci?" Beliau bersabda, "Cucilaht"

Abu Abdillah berkata, "Ibnu Abi Uwais mengatakan, 'Himar
ansiyyah'."

*\t e';tt )*; :Jv ii; hr q, :# I I' rb J;

)i&.'J;r- !4 :y,X'{5;r' !:, e *,,
11r .(&qr t,*Ts'6it i.">,i ;",u;.j,-r,- i

2478. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, 'Nabi SAW

masuk Makkah, dan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Maka

beliau menusuknya dengan kayu di tangannya seraya mengucapkan,
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'Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap'. " (Qs. Al Israa'

[7]:81)

ytt q ,,b )' *:^it'c:l6 t6 W ?nr q, *,.v f
e.s* #F'iUGG *3*\t Jr'*;tt';<A, .,F.6

.r:-)L'ul;- ,:Jt

2479. Dari Aisyah RA, "Bahwasanya aiu *e-U.rut p.n.rtrp
yang bergambar pada rak miliknya. Maka Nabi SAW menyobeknya
dan membuatnya menjadi dua bantal. Kedua bantal itu berada di
rumah dan Nabi SAW duduk di atas keduanya."

Keterangan Hadits:

(Bab apakah bejana yang berisi khamer harus dipecahkan, atatt
knntong yang terbuat dari kulit harus disobek?).Imam Bukhari tidak
menjelaskan hukum masalah ini, karena yang menjadi pedoman
adalah pendapat yang menjelaskan secara detail. Yaitu, apabila wadah
tersebut dicuci setelah isinya ditumpahkan, maka menjadi suci dan
dapat dimanfaatkan, sehingga tidak boleh dihancurkan. Namun, jika
tidak, maka boleh dihancurkan. Seakan-akan Imam Bukhari
mengisyaratkan tentang penghancuran bejana kepada riwayat yang

dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Thalhah, dia berkata, lt ,i 6-

orfii $t'-:;;lt 9fi :J'6 ,sy,C ft r-c U-?r (wahai Nabi

Allah! Aku membeli khomer untuk anak-anak yatim dalam asuhanku.
Beliau bersabda, "Tumpahkan khamernya dan hancurkon
bejananya.").

Adapun masalah menyobek kantong yang terbuat dari kulit,
sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang

dinukil Imam Ahmad dari Ibnu Umar, dia berkata, i& ii,t ;a ,pt';6li
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,tx.ro,e uq;"6i f%t4'+ f 'O6l\:6'Pr dlC;iip *t
galr gttaOt SAW mengambil pisau besar lalu keluar menuju pasar. Di

pasor saat itu terdapat kantong kulit berisi khamer yang didatangkan

dari Syam. Nabi SAW menyobek dengan pisau itu semua kantong kulit
yong seperti itu).

Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa apabila kedua hadits itu
terbukti akurat, maka harus dipahami bahwa perintah untuk
menghancurkan bejana dan menyobek kantong kulit adalah sebagai

hukuman bagi pemiliknya, karena memanfaatkannya setelah

dibersihkan itu diperbolehkan, seperti diisyaratkan oleh hadits

Salamah, yakni hadits pertama pada bab ini.

*jgi-r ri i( tP ii *'ti te'P ;si(apabila seseorans

menghancurkan patung, salib, thunbur atau sesuatu yang kayunya

tidak dapat dimanfaatkan). Yakni, apakah dia harus mengganti rugi
atau tidak?

Adapun patung dan salib telah dikenal terbuat dari kayu, besi,

tembaga dan selain itu. Thunbur adalah salah satu alat permainan

(sejenis gitar). Sedangkan antara sesuatu yang kayunya tidak dapat

dimanfaatkan dengan apa yang disebutkan sebelumnya terdapat

keumuman dan kekhususan.

Menurut Al Karmani, yang dimaksud adalatr menghancurkan

sesuatu yang kayunya tidak boleh dimanfaatkan sebelum dihancurkan,

seperti alat-alat permainan. Artinya, kalimat tersebut menggunakan

gaya bahasa menyebut kata yang bersifat umum setelah kata yang

bersifat khusus. Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan lafazh i(
(atau) pada kalimat, 9r'#- f r; i( (abu sesuatu yang kayurrya

tidak dapat dimanfaatkan) bermakna, r!, (hingga), sehingga makna

kalimat tersebut adalah; menghancurkan hal-hal yang disebutkan

hingga kayunya tidak dapat lagi dimanfaatkan. Atau, mungkin pula

dihubungkan dengan kalimat yang tidak disebutkan secara
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redaksional, yaitu 'Dihancurkan hingga kayunya tidak dapat

dimanfaatkan, be gitu pula bendanya setel ah dihancurkan' . "

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan yang terakhir

terkesan dipaksakan, sementara kemungkinan sebelumnya tidak tepat.

:ft y. ,,4'ft { * e e-} ;!re paatangkan kepada

Syuraih perkara tentang pengrusakan thunbur, maka dia tidak

memutuskan apa-apo). Yakni, dia tidak menetapkan adanya

penggantian untuk pemiliknl'a. Riwayat ini disebutkan dengan sanad

yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Flashin dengan

tafazh,*'^v,'U- P g'? JiUi,l t7b:fi';s wj ;sl lseorang taki-

laki menghancurkan thunbur milik orang lain, lalu pemiliknya

mengadukon hal itu kepada Syuraih, tetapi Syuraih tidak menetapkan

ganti rugi sedikit pun).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; pertoma.

hadits Salamah bin Al Akwa' tentang mencuci periuk yang digunakan

untuk memasak himar, yang akan disebutkan pada pembahasan

tentang binatang sembelihan/kurban.

Ibnu Al Jauzi berkata, 'Nabi SAW bermaksud menyikapi

mereka dengan tegas, karena mereka memasak apa yang dilarang

untuk dimakan. Namun, ketika beliau melihat kepatuhan mereka,

maka beliau mengizinkan untuk mencucinya."

Pada hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan

bahwa wadah khamer tidak dapat disucikan, karena khamernya telah

menyerap ke dalamnya. Sebab, air dalam periuk yang digunakan

untuk memasak himar telah menjadikannya najis, padahal Nabi SAW

mengizinkan untuk mencucinya. Hal ini menunjukkan wadah tersebut

mungkin untuk disucikan.

Adapun kala ansiyyaft dinisbatkan kepada kata ans yang berarti

jinak, Iawannya adalah liar. Namun, yang masyhur disebutkan dalam

riwayat adalah kata insiyyah yang dinisbatkan kepada manusia, yakni

terbiasa dengan manusia, dan lawannya adalah buas.
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Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Ibnu Mas'ud tentang

perbuatan Nabi SAW menusuk patung, yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang penaklukan kota Makkah.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits Ibnu Mas'ud terdapat

keterangan tentang bolehnya menghancurkan alat-alat yang batil dan

apa yang digunakan untuk kemaksiatan."

Hadits ketiga adalah hadits yang berasal dari Aisyah tentang

menghilangkan penutup yang bergambar. Adapun penjelasannya akan

disebutkan pada pembahasan tentang pakaian. Di sana kami akan

menyebutkan cara mengompromikan antara perkataan Aisyah di

tempat ini, "Nabi SAW bersandar padanya", dan redaksi hadits pada

jalur periwayatan yang lain, "Beliau bersabda, 'Ada apa dengan

bantal ini? Aku (Aisyah) berkata, 'Aku membelinya untuk engkau

jadikan bantal'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya rumah yang ada

gambarnya tidak dimasuki oleh maloiknt'."

Kata sahwah artinya rak. Namun, ada yang mengatakan lemari,

atau bagian sudut rumah yang digunakan untuk menyimpan perkakas.

Ibnu At-Tin berkata, "Kata fahatakahu berarti menyobek."

Tetapi, makna yang lebih jelas adalah menyingkirkan. Setelah itu,

Aisyah memotongnya seperti yang akan dijelaskan.

33. Orang yang Memerangi (Memberi Perlawanan) Demi

Membela Hartanya

'+ :Jv rTii ?nr uy,
$c .- .l'. ,.. '. ,
-W -+ 4Jtr rJ-r)

2480. Dari lkrimah, dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersaMa, o'Barangsiapa dibunuh

karena membela hartanya, maka dia syahid."

c. c ). .. c.:.> cz
)P ,J. 4llr J-, f ,".N f,.
zlttazA,

"F e :J-* &': & iur ,rl.a

1t
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Keterangan Hadits:

(Bab orang yang nrcmberi perlrwanan demi membela
hartanya). Yakni, apakah hukumnya? Al Qurthubi mengatakan bahwa
asal kata duuna adalah kata keterangan tempat yang bermakna "di
bawah", tetapi terkadang kata tersebut digunakan dalam konteks
majaz untuk menerangkan sebab. Lalu dia menjelaskan bahwa
hubungan makna majaz dengan arti dasar kata itu adalah; bahwa pada
umumnya orang yang membela hartanya, dia meletakkannya di
belakang atau di barvahnya, kemudian dia berjuang
mempertahankannya.

W'# d6 oti e U (Barangsiapa dibunuh karena membela

hartanya, maka dia syahid). AI Ismaili berkata, "Demikian yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seakan-akan dia menulis
berdasarkan hafalannya, atau diberitahu oleh Al Muqri' (Abdullah bin
Yazid, guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) berdasarkan hafalannya,
maka dia menyebutkan lafazh yang masyhur, karena hadits ini telah
diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari Al Muqri' dengan lafazh
'ebit 'Ai 6'tth, d6 O\i ,1, V (Barangsiapa dibunuh korena membela

hartonya, don iio dalam keadaan dizhalimi, maka baginya surga).

Dia melanjutkan, "Barangsiapa meriwayatkan hadits ini dengan
selain lafazh yang biasa, maka dia pasti menyampaikan berdasarkan
hafalan, apalagi di antara mereka terdapat periwayat seperti Duhaim.
Demikian pula dengan kata. riiik (dalam keadaan dizhalimi) yang

mereka tambahkan, dimana batasan ini merupakan suatu keharusan."
Lalu, dia menukil hadits itu melalui jalur Duhaim dan Ibnu Abi Umar,
serta Abdul Azizbin Salam.

Saya (lbnu Hajar) katakan bahwa apa yang diriwayatkan An-
Nasa'i dari Ubaidillah bin Fadhalah, dari Al Muqri', juga seperti itu.
Demikian juga diriwayatkan oleh Haiwah bin Syuraih dari Abu Al
Aswad seperti lafazh ini, sebagaimana dinukil oleh Ath-Thabari.
Benar, hadits itu memiliki jalur lain dari Ikrimah yang diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dengan menggunakan lafazh yang masyhur. Imam
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Muslim meriwayatkan seperti itu dari jalur Tsabit bin Iyadh, dari

Abdullah bin Amr, dan dalam riwayatnya terdapat kisah sebagai

berikut: Pernah antara Abdullah bin Amr dengan Anbasah bin Abi
Sufuan terjadi sesuatu 

-beliau 
mengisyaratkan peperangan- maka

Khalid bi Al Ash menunggang hewan tunggangannya menuju

Abdullah bin Amr lalu menasihatinya. Maka Abdullah bin Amr
berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui...?" Lalu dia

menyebutkan hadits selengkapnya.

Adapun perkataannya "Apa yang telah terjadi" merupakan

isyarat tentang penjelasan Haiwah dalam riwayatnya, dimana pada

bagian awal dikatakan bahwa seorang pegawai pembantu Muawiyah

mengalirkan air dari mata air untuk menyiram tanah, lalu aliran air
tersebut mendekat ke tembok milik keluarga Amr bin Al Ash. Maka,

pembantu Muawiyah hendak melubangi tembok itu agar air dapat

melewatinya menuju tanah yang akan dia siram. Tapi Abdullah bin
Amr beserta seluruh keluarganya menghadang sambil menghunus

senjata. Mereka berkata, "Demi Allah! Engkau tidak bisa melubangi

tembok itu hingga tidak tersisa seorang pun di antara kami...." Lalu

disebutkan hadits selengkapnya.

Pegawai pembantu tersebut adalah Anbasah bin Abu Sufuan,

seperti tampak dalam riwayat Imam Muslim. Dia adalah pegawai

pembantu saudaranya (Muawiyah) untuk wilayah Makkah dan Thaif.

Adapun tanah tersebut berada di Thaif. Abdullah tidak menyetujui

keinginan Anbasah, karena perbuatan itu membawa mudharat

baginya. Oleh sebab itu, dia tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka

yang mempertentangkannya dengan hadits Abu Hurairah tentang

seseorang yang hendak menyandarkan batang pohon di tembok

tetangganya.

Riwayat tersebut telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i rnelalui dua

jalur periwayatan. Sementara dalam riwayat Abu Daud dan At-
Tirmidzi melalui jalur lain dari Ubaidillah bin Amr sama seperti

lafazh yang masyhur.
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Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi disebutkan, n-li i
W '# ,ry 

'SA ,9 A 'i6 lBorrngriapa yang hartanya hendak

diambil dengan caro yong tidak benar, lalu dia memerangi [memberi
perlawananJ dan terbunuh, malu dia mati ryahid).

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar sama seperti

itu. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat itu
pada judul bab, maka dia menggunakan kata qaatala (memerangi).

At-Tirmidzi dan para penulis kitab Sunan juga meriwayatkan
dari Sa'id bin Zaid seperti itu, hanya saja di dalamnya disebutkan

"keluarga, darah dan agama".

Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah

hendak diambil secara zhalim, lalu dia terbunuh, maka dia mati
syahid).

Imam An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini terdapat
keterangan tentang bolehnl'a membunuh seseorang yang hendak
mengambil harta -baik sedikit atau banyak- tanpa alasan yang

benar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun mereka yang

mewajibkannya dianggap menyalahi pendapat yang umum."

Sebagian ulama madzhab Maliki tidak memperbolehkan
membunuh orang yang mengambil harta yang sedikit. Sementara Al
Qunhubi berkata, "Sebab perselisihan tersebut adalah, apakah izin
untuk membunuh termasuk mengubah kemungkaran sehingga tidak
ada perbedaan antara sedikit dan barryak? Ataukah ia termasuk
perkara menolak mudharat, dimana tindakan yang diambil berbeda-

beda sesuai keadaan?"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-Syaf i bahwa dia

berkata, "Barangsiapa yang harta, jiwa atau istrinya dirampas oleh

orang lain, maka ia boleh memilih antara bernegosiasi atau meminta
pertolongan. Apabila tidak mau diajak bernegosiasi, maka pemilik
hana tidak boleh langsung membunuhnya, tetapi hendaknya menolak
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perbuatan orang yang meftrmpas meski sampai pada tingkat

membunuh, dan tidak ada baginya kewajiban qishash, diyat ataupun

kafarat."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang menjadi pegangan

para ulama adalah bolehnya mempertahankan semua yang disebutkan
jika diambil dengan cara yang zhalim. Hanya saja yang diterima dari

ulama hadits, mereka mengecualikan jika yang mengambil adalah

penguasa berdasarkan atsar yang memerintahkan bersabar atas

kezhaliman penguasa dan tidak boleh memberontak.

Dalam hal ini Al Auza'i membedakan antara keadaan dimana

seluruh manusia berada dalam satu jamaah dan satu imam dengan

keadaan dimana mereka berselisih dan berada dalam kelompok-

kelompok.

Pada keadaan pertama hadits tersebut dapat diterapkan,

sedangkan pada keadaan kedua hendaknya seseorang pasrah dan tidak

memerangi siapa pun. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh

keterangan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam

Muslim dengan lafazA, ,'Jtt .Y yi ,j6 f\rl6 ili ;d-1. }.2iV'o1U-iti
oi u-rr|,i,t .Xf u6 ,i6 e# b( u-iri iS,6.iiJd ,iri t#rt 'oi u-|ri

16' d 
'# 

'jd \'r*i (Bagaimana pendaparmu apabila datang

seseorang menginginkan hartaku? Beliou bersabda, "Jangan engkau

berikan kepadanya." Ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu apabila

ia memerangiku?" Beliau bersabda, "Perangilah ia." Dia bertanya,
"Bagoimana pendapatmu apabila ia membunuhlat?" Beliau

bersabda, "Engkau mati syahid." Io bertanya, "Bagaimana

pendapatmu jika aku membunuhnya?" Beliau bersabda, "Orang itu
berada di neraka. ).

Menurut Ibnu Baththal, Imam Bukhari memasukkan judul bab

ini pada pembahasan tentang perbuatan zhalim adalah untuk

menjelaskan tentang bolehnya seseorang membela diri dan hartanya

tanpa ada tuntutan apapun atasnya. Dia akan mati syahid bila terbunuh
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saat mempertahankannya, dan tidak ada qishash jika dia yang
membunuh.

34. Apabila Seseorang Memecahkan Piring atau Sesuatu Milik
Orang Lain

f * ,trt':.,i *\t ,k dt"oi A?nr q., fi'*
,?tL y*fc'{',+Ft 7Vi a,;r.'-ff.,:$ ,y,u.

:S? :Juj iri"l' t# ,V: rlLbt ,:o;iir';Fi G", U:p
, .c I z ..';rJ a-,-,,L)r zlLA e:u df; ;L a;Llr: Jy-')r L-€J

'# t L;i: U A.G?f ,{.i *i;.t tv, .i;rsar
t,^4 ctz i.

.*s 4-l' 4lll (J1*,
, 3, . i ./ .1'.-

dt f i/l ur.>

2481. Dari Anas RA bahwa Nabi SAW berada di rumah salah

seorang istri beliau. Lalu salah seorang Ummul Mukminin
mengirimkan sepiring makanan melalui pembantunya. Maka dia (istri
yang bersama Nabi SAW) memukul dengan tangannya hingga piring
itu pecah. Beliau menyatukannya dan meletakkan makanan di atasnya

seraya bersabda, "Makanlah kalian!" Lalu beliau menahan utusan dan
piring itu hingga mereka selesai makan. Kemudian beliau
menyerahkan piring yang masih utuh dan menahan piring yang pecah.

Ibnu Abi Maryam berkata: Yahya bin Ayyub telah mengabarkan
kepada kami, Anas telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang memecahkan piring atou sesuotu milik
orqng lain). Maksudnya, apakah dia harus men_eganti dengan barang
serupa atau cukup mengganti harganya saja?
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f6 g qrrrt .rwrl ,s:.r;l'cJ\6 galah seorang ummahatul

mukminin mengirim melalui pembantu). Aku tidak menemukan

keterangan nama pembantu yang dimaksud. Adapun istri Nabi yang

mengirim makanan adalah Zainab binti Jahsy. Hal ini disebutkan oleh

Ibnu Hazm dalam kitab Al Muhalla dari jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari

Jarir bin Hazm, dari Humaid: Aku mendengar Anas bin Malik berkata,

$i-t a;.o - e $i pi f h' ,tb',;, it c.sl fr a13 ot

fr ,t'ei+ @on*asanya Zainab binti Jahsy menghadiahkan satu

manglcuk besar berisi makanan yang terbuat dari kurma kepada Nabi
SAW, sementara beliau berada di rumah Aisyah dan itu adalah hari
giliron Aisyah). Dalam hadits ini kita mengetahui jenis makanan yang

diberikan kepada Nabi.

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Tsabit, dari Abu Al Mutawakkil, dari Ummu Salamah, e *rui 6

t.Wt :+,ijf *,so c,,qi ,:6bii *i y h' ..r,; 
"lt 

Jt y
ei;Al :.M (Sesungguhya dia datang membawa makanan dalam

piring besar kepada Nabi SAW don para sahabatnya, lalu Aisyah

datang dengan mengenakan kain dan membawa batu, kemudian dia

memecahkan piring dengan batu itu). Tsabit dalam sanad ini masih

diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut

diriwayatkan dari Tsabit, dari Anas. Sementara Abu Zur'ah Ar-Razi

lebih membenarkan riwayat Hammad bin Abu Salamah, seperti

dinukil Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al llal. Abu Zur'ah berkata,

"Sesungguhnya riwayat selain ini tidak benar."

Dalam kitab Al Ausath oleh Ath-Thabrani dari jalur Ubaidillah

Al Umari, dari Tsabit, dari Anas disebutkan: de ir J-r's: ti{'#
tsbi id'6 ,z:,*?t ?4t't f *,;i\1tu.o - e*i *in'
$|rK'*"?i'-^i;l'c.a;:t a a"A &;i fu ,it;, r;*'6U ,'tt,vi s"5i

(bohwasanya mereka berada di sisi Rasulullah SAW di rumah Aisyah,

fibaaiba didatangkan satu piring herisi roti dan daging dari rumah

q) 
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Ummu Salamah. Anas berkata, "Kami meletakkon tangan-tangan

kami, sementara Aisyah membuot mokanan dengan cepat. Ketika

selesai, dia datang membav'a makanannya, lalu mengangkat piring
Ummu Sal amah kemudian me mec ahkannya. ").

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Imran bin Khalid dari

Tsabit, dari Anas, dia berkata: 'oi;t:sO # ePt y iU' ,.r; ..-1r ili
q.y,-ib), t4fr 

"L 
gi'orls l* t-t*t t* ir'.ra- :6bi'F.

'o:#:ti W. c;.p -',ry-'oi'j3us7 ex.o*';ri W,j"i-j (suotu

ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah bersama beberapa orong

sahabatnya sedang menunggu maksnan. Lalu dia mendahului Aisyah

-Imran berkata, "Dugaan terkuatku, yang mendahului adalah
Hafshah. "- dengan mengirim satu piring berisi tsarid [roti
bercampur dagingJ, dia pun meletakkannya dan Aisyah keluar -sqat
itu mereka belum berhijab- lalu memukul piring sehingga pecah).

Dugaan Imran bahwa I'ang mendahului adalah Hafshah ternyata
keliru, bahkan dia adalah Ummu Salamah seperti yang telah

disebutkan. Tapi benar bahwa kisah serupa terjadi pula pada diri
Hafshah. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu
Majah melalui jalur seorang laki-laki dari bani Sawa'ah yang tidak

disebutkan namanya, dari Aisyah, dia berkat u, & io' ,,I} itr irli oti
.t, t

'c.:rli'1b1, ,#ii6 r;rii '--* 'i'€;bi tlttb 'i 'dri :6&i e i-,:,
in'.su" itr J*:,tu,y.'g oi'eiiww 6it6 r1'1y:,t !-ld.
:t i' * I' J;,jWi,iriiot' ,xJtj!,;5it'o'"-SJ,t $&6 *t f
iuilbt dWn #,6r.'j ryri gb ,.* efu, q V.q'Ji
e* o(j'6:* rlj| (Suatu ketika Rasulullah SAt( sedang bersama

para sahabatnya, maka aku membualkan makanan untuk beliau; dan

Hafshah juga membuatkan makanan untuk beliau, lalu dia
mendahuluiku. Aku berkata kepada pelayan vonita, "Pergilah dan

balik piring itu!" Pelayan v'anita tadi membalik piring, dan ternyala
piring tersebut pecah dan makanonnyo berserakon. Maka Rasulullah
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SAW mengumpulkan makanan itu di atas tikar, lalu mereka maksn.

Kemudian beliau SAW mengirim piringku kepada Hafshah seraya

bersabda, "Ambillah wadah [terbuat dari kulit] sebagai ganti wadah

kalian!").

Para periwayat lainnya tergolong tsiqah (terpercaya). Tidak

diragukan bahwa ini adalah kisah yang lain, sebab pada kisah ini yang

memecahkan piring adalah pelayan wanita, sedangkan pada kisah

yang lalu yang melakukannya adalah Aisyah sendiri.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Jasrah, dari

Aisyah, dia berkata' ifur i; dt Jl'c,,irii ,;::'o e fl" aV d-it r;

s.rr,ug b 1' 
jF; [ ,'.:iii ii{'ai **bl'*3A1r"t ,?w y;\*i y

lW ?Wi :6Y ,St :)rit (Aku tidak pernah melihst pembuat makanan

seperti Shafiyah, dia menghadiahkan piring berisi makanan kepada

Nabi SAW. Aku tidak dapat menahan diri hingga memecahkannya.

Aku berkata, "Y[/ahai Rasulullah! Apakah lcafarat (tebusan)nya? "

Beliau bersabda, "Piring seperti piringnya dan makanan seperti

makanannya. "). Sanad hadits ini hasan.

Dalam riwayat Abu Daud dari Aisyah disebutkan,'6-siir U-itrlli
'aSt ,;iai lXetika aku melihat pelayan wanita, maka aku pun

gemetaran). Ini adalah kisah yang lain lagi.

Kesimpulannya, orang yang tidak disebutkan dalam hadits pada

bab di atas adalah Zainab, karena hadits yang menyebutkan Zainab

dinukil melalui jalur yang sama seperti di atas, yaitu: dari Humaid,

dari Anas. Adapun selainnya adalah kisah yang lain lagi.

e;Zir 'c,r:#i t^rr. 6.P (dia memukul dengan tangannyq

hingga piring itu pecah). Imam Ahmad menambahkal,;P (Meniadi

dua bagian). Sementara dalam riwayat Ummu Salamah yang dinukil

An-Nasa'i disebutkan , 'ti:,2)t qLjAA 4 Wj *.sO crrqi (Aisyah

datang sambil membawa batu, lolu dia memecahkan piring dengan
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batu itu). Lalu dalam riwayat Ibnu Aliyah disebutkan, ui ,C' U:P
'c;0;j;ii'e.;;,21t LL?.i liei' q S. $anS istri yang Nabi SAt{ berada

di rumahnya memukul tangan pelayan, maka piring itu jatuh dan
pecah).

q;^i lbeltau menyatukannya). Dalam riwayat Ibnu Aliyah

disebutkan, i,ii,,l' q.#-fr j,z,iLb\t'di *i1n h' eUt'4
"5*i crrv ,if" i;i,bst e on qit lNoti SAW mengumpulkan

pecahan piring, kemudian menaruh makonan yang tadinya ada dalant
piring itu seraya bersabda, "lbu kalian telah cemburu.").

Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, ;iii .t;:A

i,;Lt' Q ,H "-?\i 
jt r;ir.r-t 'ni getiau mengambit kedua pecahan

itu dan menyatukannyo, lalu menaruh makanan di atasnya).

Dalam riwayat Abu Daud dari jalur I(halid bin Al Harits, dari
Humaid, sama seperti itu seraya menambahk*r, fF6 r:rk lMokonloh,

maka mereka pun makan).

J*:jt ',*t (beliau menahan utusan). Ibnu Aliyah

menambahkan, V d'$ i * i'*, gl & (Hingga

didatangkan piring milik istri yang beliau berada di rumahnya).

z; -,e,2)r a;"ir '{i ltetiau merryerahkan piring yang masih

utuh). Ibnu Aliyah menambahkan, ',!;?t ,*;irb t* d, Ji
?r:F C' F qil'lSat (kepada istinya yang piringnya dipecahkan

seraya menahan piring yang pecah di rumah istrinya yctng

memecahkannya).

Ats-Tsauri menambahkan, p6laf ?Wt:6f rtil :Jti-e (Lalu beliau

bersabda, 'Bejana diganti dengan bejana yong serupa dan makanan

diganti dengan makanan yang serupa.").
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IbnuBaththalberkata,..Haditsinidijadikandalilolehlmam
Syaf i dan ulama Kufah tentang seseorang yang merusak barang atau

membunuh hewan orang lain, maka dia wajib mengganti dengan yang

serupa."Menurutmereka,dalamhalinitidakbolehmenggantidengan
harga barang yang dirusak itu kecuali tidak ditemukan barang yang

serupa. Adapun Imam Malik memiliki beberapa pendapat sebagai

berikut:

Pertama,yang wajib diganti adalah harganya secara mutlak'

Kedua, sama seperti pendapat Imam Syaf i'

Ketiga, apa yang dibuat manusia' maka harus diganti dengan

yang serupa. Adapun hewan, maka yang diganti adalah harganya'

Keempat,untukbarangyangditakaratauditimbang'makayang

diganti adalah harganya' Sedangkan selainnya' maka diganti dengan

yang serupa. fendapat terakhir inilah yang masyhur di kalangan

mereka.

Pemyataan Imam Syaf i agar mengganti barang yang dirusak

dengan yang serupa ,tt*u mutlak masih perlu diteliti' sebab

mengganti dengan barang yang serupa hanya dilakukan apabila

uugiu,-uagiandarikeduabarangitumemilikikesamaan.Adapun
piring termasuk barang yang diukur dengan nilai' karena bagian-

tugiurnya tidaklah sama' Hanya saja mungkin dijawab dengan

mengemukakanketeranganyangdinukilolehAlBaihaqibahwakedua
piring itu adalah milik Nabi SAW yang berada pada kedua istri beliau'

Maka,beliaumenghukumistriyangmemecahkandenganmenyimpan
piring yang pecah-puOunyu dan menyimpan piring yang masih utuh di

rumah istri yang lain, dan kejadian ini tidak ada sangkut-pautnya

dengan masalah ganti rugi'

Adapulakemungkinankeduapiringituadalahmilikkeduaistri
NabiSAWdanbeliaumelihatpertukaranitudapatmemperbaiki
hubungan keduanya, maka mereka pun ridha dengan keputusan itu'

Ada kemungkinan lain bahwa peristiwa ini terjadi pada masa yang

berlaku sanksi berupa harta, seperti yang telah disebutkan' Oleh
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karena itu, Nabi menghukum istri yang memecahkan dengan
memberikan piringnya kepada istri beliau yang lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat ini tertolak dengan
apa yang disebutkan dalam hadits "Bejana diganti dengan bejana
yong serupa". Adapun kemungkinan pertama tertolak oleh riwayat
yang disebutkan Ibnu Abi Hatim, + *: 'i 'Ai t*, 'g i
(Barangsiapa memecahkan sesuatu, mola barang itu menjadi
mililmya dan dia wajib mengganti dengan yang serupa).

Pada riwayat Ad-Daruquthni ditambahkan,'ry'o:)bt (Jadilah

ia sebagai keputusan). Hal ini berkonsekuensi bahwa hukum tersebut
berlaku bagi semua orang yang mengalami peristiwa serupa. Alasan
lain yang dikemukakan oleh mereka yang tidak mempraktikkan hadits
itu adalah bahwa ini merupakan kejadian yang bersifat individual dan
tidak memiliki cakupan yang umum. Akan tetapi, yang demikian itu
apabila barang yang pecah benar-benar rusak. Adapun jika kerusakan
hanya sedikit dan mungkin untuk diperbaiki, maka yang merusak bisa
mengganti selisih antara harga barang itu setelah rusak dengan
harganya pada waktu masih utuh.

Adapun tentang makanan, kemungkinan yang demikian itu
termasuk pertolongan dan perbaikan tanpa bermaksud menetapkan
hukum untuk mengganti makanan dengan makanan serupa, karena
tidak diketahui secara pasti keserupaan antara satu makanan dengan
makanan yang lain. Jalur-jalur periwayatan hadits tersebut
menunjukkan bahwa kedua makanan yang dipertukarkan tidaklah
sama.

Para ulama madzhab Hanafi berhujjah dengan hadits ini untuk
mendukung pendapat mereka yang mengatakan; apabila barang yang
dirampas telah berubah hingga rulmanya berubah dan manfaatnya
bertambah, maka hilanglah hak pemilik barang itu dan ia menjadi
milik perampas, akan tetapi perampas harus mengganti rugi kepada
pemilik barang yang dirampas. Namun, kita akan mendapatkan
keganjilan jika menggunakan hadits ini untuk dalil pendapat tersebut.
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Ath-Thaibi berkata, "Disifatinya wanita yang mengirim
makanan itu sebagai ummul mukminin adalah untuk mengemukakan

faktor yang mendorong timbulnya kecemburuan Aisyah, dan juga

sebagai isyarat kecemburuan istri yang lain, karena dia memberi

hadiah ke rumah madunya."

Adapun sabda Nabi SAW "Ibu kolian (istri Nabi) telah

cemburu" adalah legitimasi dari beliau agar tindakan Aisyah tidak
digolongkan sebagai perbuatan yang tercela. Namun, harus dimaklumi
sebagai kecemburuan seorang wanita terhadap madunya, karena rasa

cemburu merupakan sesuatu yang ada dalam jiwa dan tidak mungkin
dihindari. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah

"kecemburuan" akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah,
dimana Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits di atas.

Hadits ini menunjukkan kebaikan akhlak, sikap netral dan

kebijakan Nabi SAW. Ibnu Al Arabi berkata, "Seakan-akan Nabi

SAW tidak menghukum istri beliau yang memecahkan piring
meskipun dengan perkataan, karena beliau memahami bahwa istri
beliau yang menghadiahkan makanan itu bermaksud menyakiti istri
yang lain, tempat beliau berada. Untuk itu, Nabi SAW cukup

mewajibkan mengganti piring yang dipecahkan." Dia juga berkata,

"Nabi SAW tidak mengharuskan mengganti makanan, karena status

makanan itu adalah sebagai hadiah. Maka, perbuatan mereka yang

telah menumpahkannya dapat menempati posisi penerima makanan

itu atau hukumnya."

35. Apabila Seseorang Merobohkan Tembok, Maka Hendaknya
Membangun Tembok yang Serupa

^r\,Il Lle ,3rl Ju :Ju
ttl te',, 1
4,rl 4.rgLz-9

l, t t o.t t1

GLa'- e"F 4

l,c.t 1,.
ot--P dt f

e'Yi'utr

)ct \. .de dtt 6.b)

la.'h),t u

), t ,
J-r t

t.,&j lL
.r. tc. . -

.,ltc ca;eJr
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U; F ii v '&hi ,ut-'ei'"i \nbi'ri r4i iJta q+:."0i

'p:! ,iiir Ut- Lai;'* €. e; os1 .:?'lt ;;j
,q'q'eG gt, uG ;fr :o:iK { *"* .q;
;j;G ,xr;? v'!'r:;b .;.; u'; ,uu" r1>v -tsVJJ'?''

'j6 r1>ri t:. '!';) ; 'jui ixJt ;i i ,.uj U" ,;*,',
*rit v ,i6 tfi 4u*;n 4 :tiu .€t)'

2482. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Seorang laki-laki dari bani Israil yang bernama Juraij
sedang melakuknn shalat. Lalu ibunya datang dan memanggilnya,

tetapi dia enggan menjawab seraya berkata (dalam dirinya), 'Apakah

aku menjawabnya atau aku (meneruskan) shalat?' Kemudian ibunya
datang kepadanya dan berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau

mematikannya hingga Engkau memperlihatkan kepadanya wajah-
wajah pelacur'. Saat itu Juraij berada di rumah peribadatannya,

malra seorang wanita berluta, 'Sungguh aku akan menguji Juraij'.
Wanita itu menyerahkan diri kepadanya seraya berbicara dengonnya,

tetapi Juraij menolak. Wanita itu mendatangi penggembala kambing,

lalu menyerahkan diri kepadanya. Akhirnya, u,anita itu melahirkan
seorang anak, lalu berkata, 'Anak ini adalah hasil dari hubungan dia
dengan Juraij'. Orang-orang mendatanginya dan menghancurkan

rumah peribadatan Juraij. Mereka menurunksn Juraij dan mencaci-

makinya. Moka Juraij beru,udhu dan shalat, kemudian mendatangi

anak tersebut sercryo bertanya, 'Siapakah bapakrnu?' Anak itu
menjawab, 'Penggembala'. Mereka berlcata, 'Kami akon membangun

rumah peribadatanmu dari emas?' Juraij berkata, 'Tidak, tapi dari
lonoh liat'."
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Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang merobohkan tembok, maka hendaknya
membangun tembok yang serupa). Yakni, berbeda dengan mereka
yang berpendapat bahwa yang diganti adalah harganya, seperti
pendapat para ulama madzhab Maliki dan lainnya. Imam Bukhari
menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah Juraij secara ringkas,
dan akan menyebutkannya kembali pada pembahasan tentang kisah
para nabi melalui jalur ini secara lengkap.

Adapun yang dimaksud dari hadits tersebut di sini adalah,

"Mereka berkata, 'Kami aksn membangun rumah peribadatanmu dari
emas?' Juraij berkota, 'Tidak tapi dari tanah liot'." Sementara itu,
sebelumnya disebutkan, "Mereko menghancurkan rumah
peribodatannya". Adapun penetapan dalil dalam hal ini adalah bahwa
syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita. Hal ini dibenarkan
selama tidak ada keterangan yang menyelisihinya dalam syariat kita.

Akan tetapi, berdalil dengan hadits Juraij untuk menguatkan
judul bab perlu ditinjau kembali. Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits
Juraij tidak jelas menguatkan judul bab, karena orang-orang tersebut

telah menawarkan kepadanya harta yang mereka sepakati sebagai

kewajiban mereka, yaitu membangun kembali rumah peribadatan dari
emas. Lalu Juraij menjawab, 'Tidak, tapi dari tanah liat'. Dia
mengisyaratkan kepada sifat rumah peribadatan itu sebelum

dirobohkan."

Ibnu Al Manayyar melanjutkan, "Tidak ada perbedaan di
kalangan ulama, jika orang yang merobohkan itu mewajibkan dirinya
untuk membangun kembali, maka hal itu diperbolehkan." Dia juga

berkata, "Akan tetapi, mungkin hal ini tidak diperbolehkan menurut

dasar pemikiran Imam Malik, karena termasuk membatalkan sesuatu

yang wajib dilakukan dengan segera (yaitu mengganti harganya)

untuk berpindah kepada sesuatu yang diakhirkan (yaitu membangun

kembali)."
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Penutup

Pembahasan tentang perbuatan aniaya telah memuat 48 hadits

marfu', 6 di antaranya mu'allaq. Hadits yang disebutkan pada

pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya sebanyak 28 hadits.

Hadits-hadits itu diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits

Abu Sa'id "Apabila orang-orang mukmin selamat dari neraka", hadits

Anas "Bantulah saudaramu", hadits Abu Hurairah "Barangsiapa

melakukan kezhaliman", hadits Ibnu Umar "Barangsiapa

mengambil/merampas tanah", hadits Abdullah bin Yazid tentang

larangan merampas dan memotong-motong anggota badan, dan hadits

Anas tentang piring yang dipecahkan. Dalam pembahasan ini juga

terdapat 7 atsar.
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47. KITAB PERSERIKATAN

1. Bercerikat pada Makanan, Nahd llanAradh (barang)

; "t il ,:'# -^25 ')l

U-Sj .tLX. r.rat t7X.

Bagaimana membagi sesuatu yang ditakar dan ditimbang tanpa

diukur atau segenggam demi segenggam, ketika kaum muslimin tidak
melihat adanya larangan yang ini memakan sebagian dan yang ini
memakan sebagian pada nahd. Demikian pula tidak mengukur emas

dan perak, serta mengambil dua sekaligus saat makan kurma.

e-lJ. :J$'fi qL?nr ,1, i' l" /. /.L * o# i t'j *
;:l:i(t'*';6,b3tE ,.*j y i' & br J*
,,*,tk q $ .*:p ,ff.Eii :ULX i; ,9t:1s,;

,k ii'# j*)tu;,13';\i:'* l;G,;r'1te ip,
'J.;.'*,e & ryry #F €AoK ,i e'')'y at(.
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2483. Dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah RA, dia

berkata, "Rasulullah SAW mengirim suatu ekpedisi ke arah pesisir

dan mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin mereka.

Mereka berjumlah 300 orang dan aku berada di antara mereka. Kami

pun berangkat hingga ketika berada di sebagianjalan, bekal pun habis.

Abu Ubaidah memerintahkan mengumpulkan semua bekal pasukan,

dan terkumpul 2 karung kurma. Itulah yang menjadi makanan kami

sehari-hari sampai habis. Kemudian kami tidak mendapatkan bagian

kecuali sebutir kurma -Aku berkata, "Apakah sebutir kurma itu
mencukupi?" Dia berkata, "Kami merasa kekurangan ketika habis"-
Jabir berkata, "Kemudian kami sampai ke tepi laut, dan tiba-tiba di

sana terdapat seekor ikan paus yang besarnya sama seperti bukit kecil.

Pasukan itu memakan ikan tersebut selama l8 malam. Kemudian Abu

Ubaidah memerintahkan agar kedua tulang rusuk ikan itu ditegakkan,

lalu seseorang diperintahkan menunggangi hewan dan lewat di

bawatrnya, maka dia tidak menyentuh kedua tulang itu."

a
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2484. Dari Salamah RA, dia berkata "Perbekalan orang-orang

menipis dan mereka kekurangan makanan. Maka mereka datang

kepada Nabi SAW minta izin untuk meny'embelih unta mereka. dan

beliau mengizinkannya. Umar bertemu mereka dan mereka pun

mengabarkan kepadanya (tentang izin Nabi SAW). Maka Umar

berkata, 'Apa lagi yang menjadikan kamu dapat bertahan setelah unta

kalian (disembelih)?' Dia masuk menemui Nabi SAW dan berkata,

'Wahai Rasulullah! Apa lagi yang menjadikan mereka berrahan

setelah unta mereka (disembelih)?" Rasulullah SAW bersabda,

'Umumkan kepada orang-orsng agar mereka datang membava sisa

beksl mereka'. Lalu dibentangkan tikar dan mereka meletakkan sisa

bekal di atas tikar tersebut. Rasulullah S-\W berdiri dan berdoa serta

mohon berkah pada makanan itu. Kemudian beliau memanggil

mereka untuk membawa tempat makanan. lalu mereka mengambil

makanan itu hingga selesai (mengambil semuanya). Kemudian Nabi

SAW bersabda, 'Aku bersalcsi bahwa tidak ada Tuhan yang herhak

disembah kecuali Allah, dan sesunggthnya alru adalah ulttson

Allah'."

&,jr; ii; hr ,fr g: r;etr'+
';:"'# L1?',r3'pat *i ir.ht

.l-5r ;+ts'.i_6 ryrA _s'e ia
2485. Dari Abu An-Najasyi, dia berkata: Aku mendengar Rafi'

bin Khadij RA berkata, "Kami pernatt shalat Ashar bersama \abi
SAW. Setelah itu kami menyembelih unta, lalu dibagi menjadi
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sepuluh bagian. Maka, kami makan daging yang dimasak sebelum

matahari terbenam."

o\:p: y \t Jb Utitt ,iv ;; s,i * e;';. oi ;
ot{ t1 rri; f"lrr4,V ?6\'ri ;.;st C.t*ri $ fia,:,\t

,i'# i./t,ftt:(\e.#;r:-i;ti ,rt, 7'i €'n+
.ff'6?S

2486.Dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: Nabi ,OW
bersabda, "Sesungguhnya arang-orang Asy'ari jika kehabisan bekal
dalam peperangan, atau makanan keluarga mereka di Madinah
menipis, maka mereka mengumpulkon apa yang ada pada mereka di
satu koin, lalu dibagi-bagi di satu bejana dengan soma. Mereko
berhubungan denganku dan aku pun berhubungan dengan mereko."

Keterangan Hadits:

(Kitab perserikatan). Demikian yang disebutkan An-Nasafi dan

Syibawaih. Adapun kebanyakan periwayat menyebutkan "bab"
sebagai ganti kitab. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan
'lentang perserikatan". Lalu periwayat lain mendahulukan basmalah,

tapi Abu Dzan justru mengakhirkannya.

Perserikatan menurut syariat adalah perkumpulan dua orang atau

lebih untuk mendapatkan keuntungan, dan terkadang terjadi tanpa

disengaja seperti harta warisan.

(Berserikat pada makanan dan nahd). Nahd adalah tindakan
sekelompok orang yang mengeluarkan nafkah mereka sesuai dengan
jumlah kelompok itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Azhari. Al
Jauhari mengemukakan pendapat serupa, hanya saja dia berkata,

"Sesuai kadar nafkah sahabatnya." Serupa dengan ini dikatakan pula
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oleh Ibnu Faris. Sementara lbnu Sayyidih berkata, "Kata nahd

bermakna pertolongan. Dikatakan 'Dia melemparkan nahd bersama

sekelompok orang', yakni dia menolong dan mengeluarkan mereka.

dan hal ini berlaku pada makanan dan minuman. Sebagian lagi
mengatakan maknanya adalah...." Lalu, ia menyebutkan perkataan Al
Azhari.

Adapun Iyadh berpendapat seperti perkataan Al Azhari, hanva

saja dia mengaitkan dengan safar serta percilmpuran, tapi tidak
mengaitkan dengan jumlah tertentu. Ibnu At-Tin berkata, "Sejumlah

ulama mengatakan bahwa nahd adalah nafliah yang dibagi rata. baik
saat bepergian maupun pada kesempatan lainnya." Namun. pada

dasarnya adalah ketika dalam keadaan bepergian, hanya saja mungkin
anggota kelompok sepakat untuk mempraktikkannya saat tidak scqfar

(mukim), sebagaimana akan disebutkan pada akhir bab sehubungan

dengan perbuatan orang-orang Asy'ari. Lalu, tidak ada ketentuan

sama rata kecuali ketika pembagian. Adapun dalam hal makan. maka

tidak ada kemestian harus sama, karena keadaan oftmg yang makan

berbeda-beda.

Ibnu Al Atsir berkata, "Nahd adalah sesuatu yang dikeluarkan

oleh teman perjalanan ketika berangkat menuju peperangan. Mereka

mendapatkan bagian yang sama."

Tampaknya Ibnu Al Atsir menambahkan batasan yang lain.
yakni perjalanan menuju peperangan, padahal yang masyhur nahd

bermakna mencampur bekal dalam perjalanan. Hal ini telah

diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada awal bab ketika berkata, ''Yang

ini memakan sebagian dan yang ini memakan sebagian."

Al Qabisi berkata, *Nahd adalah makanan perdamaian di antara

kabilah-kabilah." Namun, pengertian ini tidak masyhur. Jika terbukti
benar, maka dimungkinkan ini adalah makna dasar kata tersebut.

Sejarawan Muhammad bin Abdul lrlalik mengatakan bahs'a

orang yang pertama kali memperkenalkan praktik nahd adalah

Hudhain Ar-Raqqasyi. Namun, pernyataan ini sulit diterima, sebab
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praktik tersebut telah berlangsung di masa Nabi SAW, dan Hudhain

tidak termasuk sahabat. Kalaupun yang dia katakan benar,

kemungkinan yang dimaksud adalah bahwa Hudhain sangat menonjol

dalam masalah ini pada masa atau kelompok tertentu.

Urudh (barang). Apabila dibaca urudh, artinya selain alat tukar.

Sedangkan bila dibaca arudh, artinya seluruh jenis harta. Adapun

yang termasuk selain alat tukar adalah makanan dan barang riba.

Tidak dilarangnya hal ini dalam masalah nahd berdasarkan dalil yang

memperbolehkannya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang

hukum perserikatan, seperti yang akan dijelaskan.

*:tel'o:ii |rA- 6'e,J' ',ifi @on bagaimana membagi sesuatu

yang ditakar dan ditimbang tanpa diulrur). Yakni, apakah boleh

dibagi tanpa diketahui ukurannya atau harus ditakar dan ditimbang

terlebih dahulu. Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hal itu dengan

perkataannya, "Tanpa diukur atau segenggam demi segenggam",

yakni dengan sama.

nJ,ti .ri8t 
"t, 

o j,l:.l[!"'t il (ketika kaum muslimin tidak melihat

adanya larangan pada nahd). Seakan-akan Imam Bukhari

mengisyaratkan kepada hadits-hadits pada bab di atas. Sementara

telah disebutkan anjuran untuk mengerjakan hal itu. Abu Ubaidah

meriwayatkan dalam kitab Al Gharib dari Al Hasan, beliau bersabda,

;GrIl '#ab "f'J,'Jn;i 8y ;'* ,:*fi (Ketuarkantah bekat kotian

[nahdJ, sesungguhnya ia lebih banyak berkah dan lebih baik bagi

akhlak kalian).

.rt:-'ij' 
'^l':* U:ti (Demikian pula tidak mengukur emas

dan perak). Seakan-akan Imam Bukhari menyamakan hukum alat

tukar dan barang, karena adanya kesamaan antara keduanya, yakni

termasuk hana. Akan tetapi, yang demikian itu hanya berlaku dalam

pembagian emas dan perak. Adapun pembagian salah satunya secara

khusus --{imiliki bersama- tidak diperbolehkan tanpa diukur

menurut ijma' ulama, seperti dikatakan oleh Ibnu Baththal.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam lvlalik mengatakan bahu-a

muamalah tersebut (yakni membagi emas dan perak tanpa diukur)
dilarang jika dalam bentuk mata uang dan dibagi berdasarkan jumlah.

bukan nilainya." Atas dasar ini, maka diperbolehkan menjual selain

emas dan perak tanpa diukur, sementara kaidah dasar melarangn)'a.

Adapun makna lahir perkataan Imam Bukhari memperbolehkarurl'a.

Pendapat Imam Bukhari ini mungkin diberi hujjah dengan hadits Jabir

tentang harta yang dibawa kepada Nabi dari Bahrain. Namun.

argumentasi ini dapat dijawab bahwa membagikan sesuatu seba-eai

pemberian bukan pembagian yang sebenamya, karena barang vang

dibagi itu tidak dimiliki oleh mereka yang mendapat bagian sebelurn

dipisah-pisahkan.

#r d 
'oritt (dan mengambil dtn kurma sekaligus). Dia

mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar yang disebutkan pada

pembahasan tentang perbuatan zhalim dan akan disebutkan kembali
setelah dua bab. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits

dalam bab ini:

Pertama, hadits Jabir tentang ekspedisi Abu Ubaidah bin Al
Jarrah ke wilayah pesisir, yang akan dijelaskan pada pembahasan

tentang peperangan. Adapun lafazh hadits 1'ang dijadikan dalil untuk
judul bab di atas adalah: '# ,rA, U.i 1:':\itb ii'yG (maka .4bu

Ubaidah memerintahkan mengumpulkcm perbekalan pasukan

tersebut). Ad-Dawudi berkata, "Dalam hadits Abu Ubaidah dan hadits

sesudahnya tidak disebutkan tentang menrbagi tanpa ditakar atau

ditimbang terlebih dahulu, sebab mereka tidak bermaksud melakukan
jual-beli atau tukar-menukar."

Ibnu At-Tin menjawab kritik Ad-Dauudi bahwa maksud Imam

Bukhari adalah; anggota pasukan memiliki hak yang sama terhadap

makanan yang dikumpulkan, dan mereka n-ren-eambilnya tanpa dirakar

atau ditimbang seperti biasanya.

Kedua, hadits Salamah bin AI Akwa' tentang keinginan untuk
menyembelih unta mereka saat peperangan. Adapun yang menjadi
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dalil judul bab adalah pengumpulan bekal dan doa Nabi SAW untuk

diturunkan berkah padanya. Hal ini sangat jelas mendukung judul bab,

karena makanan itu dikumpulkan dari mereka, lalu masing-masing

mengambil tanpa ditakar atau ditimbang. Artinya, mereka

mendapatkan bagian yang tidak sama. Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang jihad.

Ketiga, hadits Rafi' bin lftadij tentang menyegerakan shalat

Ashar. Hadits ini termasuk hadits yang disebutkan bukan pada tempat

yang biasa disebutkan. Imam Bukhari telah menyebutkannya dalam

pembahasan tentang waktu-waktu shalat melalui jalur ini dari Rafi'
pada bab menyegerakan shalat Maghrib, dan pada hadits di atas

disebutkan dalam judul menyegerakan shalat Ashar. Adapun yang

dimaksud di tempat ini adalah kalimat "Kami menyembelih unta, lalu
dibagi sepuluh bagian".

Ibnu At-Tin berkata, 'oPada hadits Rafi' terdapat penjelasan

tentang perserikatan pada asal barang, mengumpuikan hak dalam

pembagian, menyembelih unta rampasan perang, dan hujjah bagi yang

berpendapat bahwa awal waktu shalat Ashar adalah ketika bayangan

suatu benda sama dengan dua kali panjang benda itu."

Keempat, hadits Abu Musa Al Asy'ari.

t Vi3 A '# (mereka berhubungan denganku dan aku

berhubungan dengan mereka). Kata min pada kalimat ini disebutkan

dengan min ittishaliyah (menunjukkan hubungan), seperti dikatakan

lastu min dadi (aku tidak berhubungan dengan permainan). Sebagian

mengatakan bahwa maknanya adalah; mereka mengerjakan

perbuatanku dalam hal saling menyantuni. Sementara itu, An-Nawawi

berkata, "Maknanya adalah pernyataan berlebihan untuk menyatakan

kesatuan jalan keduanya, serta kesesuaiannya dalam ketaatan kepada

Allah."
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Pelaiaran vane dapat diambil:

l. Keutamaan orang-orang Asy'ari yang merupakan kabilah Abu
Musa.

2. Seseorangbolehmenceritakankeutamaannya,

3. Boleh menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui,

4. Keutamaan mengutamakan orang lain dan menyantuni,

5. Disukai mencirmpur perbekalan saat safar dan mukim.

2. Apa yang Merupakan Percampuran dari Harta Milik Dua
Orang, maka Keduanya Saling Menuntut Secara Rata dalam

Sedekah (Zakat)

i:; ir *, f G.i"oi|l]'L *t'tf ;, /.ir * ; t6 ?
:,tv ;-,, y 

^ ili [:l;tr#;: i:i,
2487. Dari Tsumamah bin Abdullah bin;", bahwa Anas

menceritakan kepadany4 "sesungguhnya Abu Bakar RA menulis
kepadanya tentang kewajiban sedekah yang ditetapkan Rasulullah
SAW. Beliau bersabda, 'Dan apa yang merupakan percampuron dari
harta milik dua orang, maka sesungguhnya keduarrya saling menuntut
di antara keduanya (menanggung) secara rata'."

Keterangan Hadits:

(Bab apa-apa yong merupakan percompuran dari harto milik
dua orang, maka keduanya saling menuntut secara rata dalam
sedekah [zakatJ).Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dari Abu
Bakar mengenai hal itu, yang merupakan bagian dari haditsnya yang
panjang tentang zakat, seperti yang telah disebutkan. Imam Bukhari
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pada judul bab mengaitkan dengan masalah sedekah, karena hadits

tersebut diriwayatkan mengenai hal itu. Di samping itu, saling

menuntut satu sama lain antara orang yang berserikat tidak dibenarkan

dalam masalah perbudakan.

Ibnu Baththal berkata, "Masalah fikih yang dapat dipetik dari

bab ini adalah; apabila dua orang yang berserikat mencampur

modalnya, maka keuntungannya harus dibagi rata. Barangsiapa

membelanjakan harta perserikatan lebih banyak dari yang dinafkahkan

oleh teman serikatnya, maka ketika pembagian sahabatnya mendapat

bagian lebih besar sesuai besar kelebihan harta yang dia belanjakan,

karena Nabi SAW memerintahkan dua orang yang memiliki hak

bersama terhadap harta rampasan perang untuk saling menuntut satu

sama lain. Maka, hal ini menunjukkan bahwa setiap dua orang yang

berserikat memiliki hukum yang sama."

Pernyataan Ibnu Baththal ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar
bahwa "saling menuntut" yang terjadi antara dua orang yang memiliki
hak bersama terhadap harta rampasan perang itu bukan dalam hal
pembagian keuntungan, tetapi dalam tanggungan yang dipakai.

Karena, kita menetapkan bahwa orang yang tidak memberi telah

rnenghabiskan harta orang yang memberi, jika dia memberikan hak
yang wajib diterima oleh orang lain. Sebagian mengatakan bahwa dia

dianggap mengambil lebih dahulu dari harta teman serikatnya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barangsiapa menggantikan
pelaksanaan kewajiban orang lain, maka dia boleh menuntut ganti

kepada orang itu meskipun tidak mengizinkannya untuk menunaikan

kewajiban tadi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Manayyar.

Akan tetapi pemyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab kebenaran

apa yang dia katakan tergantung pada tidak adanya izin, sementara hal

itu pada hadits di atas memiliki kemungkinan (yakni kemungkinan

diizinkan dan kemungkinan tidak diizinkan), dan tidaklah sempurna

mengambil kesimpulan dari suatu dalil bila dalil tersebut mengandung

beberapa kemungkinan.
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3. Membagi Kembing

,. c, . c
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2488. Dari Sa'id bin Masruq, dari 'Aba1,ah bin Rifa,ah, dari

Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, dia berkata, ..Kami pernah bersama
Nabi sAw di Dzul Hulaifah. orang-orang banyak menderita
kelaparan, lalu mereka menyembelih unta dan kambing." Dia berkata.
"Saat itu Nabi sAw berada di bagian belakang rombongan. Mereka
pun segera menyembelih, lalu menyiapkan periuk. Maka, Nabi SAW
memerintahkan membalik periuk kemudian membagi-bagikan. Beliau
menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Lalu seekor unta
melarikan diri dan mereka mencarinya, hingga (kejadian ini)
memayahkan mereka. Di antara rombongan itu terdapat seekor kuda
yang lamban. Lalu seorang laki-laki dari mereka membidik dengan
anak panah, dan Allah menahan hewan itu. Kemudian beliau
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bersabda, 'Sesungguhnya hewan-hewan ini memiliki sifat seperti

binatang liar. Apa saja yang mengalahkan kamu daripada hewan-

hewon itu, mal<a lakukan terhadapnya seperti ini'." Dia berkata,

"Kakekku berkata, 'Sesungguhnya kita khawatir terhadap musuh

besok, dan tidak ada pada kita pisau besar, maka apakah kita boleh

menyembeli dengan bambu?' Beliau bersabda, 'Apa-apa yang dapat
menumpahknn darah dan disebut nama Allah atosnyo, maka

makanlah, asalkan bul<an gigi dan kuku. Aku akan menceritakan

kepadamu tentang itu; adapun gigi odalah tulang, sedangkan kuku

odalah pisau orang Habasyalt'. "

Keterangan

(Bab pembagian lambing), yakni berdasarkan jumlah. Dalam

bab ini disebutkan hadits Rafi' bin Khadij, "Kemudian beliau
membagi dan menyamakan antara l0 ekor kambing dengan seekor

unta". Penjelasan selengkapnya akan dikemukakan pada pembahasan

tentang hewan sembelihan/kurban.

4. Mengambil Dua Kurma Sekaligus Di Antara Orang-orang yang
Bersekutu Ilingga Minta Izin kepada Anggota Persekutuan

& ,J; ri:; irr ,{'t' ut:,io fr i* *
'J ,lr'rt'o:;"'oi *'t y ?" ;* ;,

,:t;ri otiU-

2489. Dari Jabalah bin Suhaim, dia berkata: Aku mendengar

Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW melarang seseorang mengambil

dua kurma sekaligus hingga minta izin kepada temannya."
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2490. Dari Jabalah, dia berkata: Kami berada di Madinah dan

ditimpa musim kemarau. Maka Ibnu Zubair memberi kami makan
kurma. Biasanya Ibnu Umar melewati kami seraya berkata,
"Janganlah kalian mengambil dua sekaligus, sesungguhnya Nabi
sAw melarang mengambil dua sekaligus kecuali seseorang di antara
kalian minta izin kepada temannya.',

Keterangan:

(Bab mengambil dua kurma sekaligus di antara orqng-orang
yong bersekutu hingga minta izin kepada anggota persekutuan).
Demikian judul bab yang tercantum pada semua naskah. Barangkali
lafazh fuatta (hingga) pada awalnya adalah fuiina (ketika), hanya saja
terjadi kesalahan penulisan. Atau mungkin ada kata yang terhapus
pada awal judul bab, apakah kata "dilarang,, atau ..tidak boleh',.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar
mengenai hal itu dari dua jalur periwayatan yang telah disebutkan
pada pembahasan tentang perbuatan zhalim, dan akan dijelaskan
kembali pada pembahasan tentang makanan.

Ibnu Baththal berkata, "Larangan untuk mengambil dua
sekaligus termasuk adab yang baik saat makan menurut jumhur ulama.
Larangan tersebut tidak berindikasi haram seperti pendapat madzhab
Azh-zhahiri, sebab apa yang dihidangkan untuk dimakan adalah
dalam rangka mukaramafr (saling bermurah hati), bukan musyafoah
(menuntut hak tanpa toleransi) dikarenakan adanya perbedaan
manusia dalam makan. Akan tetapi jika sebagian mereka
mengutamakan untuk diri sendiri lebih banyak dari apa ,vang
didapatkan orang lain, maka hal itu tidak dihalalkan.
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5. Mengukur Sesuatu dengan Adil di Antara Orang-Orang yang

Berserikat

) ^)L \t ,* it Jy.,'JG ,iG GiL \t nr'; it ,f
v { as,1 -V'Js "si 6'r,'sl- * r'4 (d: ',rli ";

.p t1 L'&'r- \b ,'6*'tt J*Jt a;,'a;

*iY\';*U'
2491. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa memerdekakan budak miliknya 
-atau

serikat, atau beliau mengatakan "bagian"- dan dia memiliki apa yang

mencapai harganya (yakni bagian sekutunya dari budak itu) sesuai

perhitungon yang adil, maka dia telah membebaskan budak tersebut

secara keseluruhan. Jika tidak, moka dia telah membebaskan dari

budak itu sekadar opa yang dia bebasknn (yakni apa yang menjadi

bagiannya)."

Dia berkata, "Saya tidak tahu apakah kalimat 'Dia telah

membebaskan dari budak itu sekadar apa yang dia telah bebaskan'

merupakan perkataan Nafi' atau hadits dari Nabi SAW."

'iLi'; i,:is'....r':!t ir' ,* 4tr;,-,-\t'n1i;'-i e) *
f:; lC'^)'&'f 'ry ,!,, eA>,- y yP i W

e9"P *',#t;,)v.,r1.!i:;l'
2492.Dari Abu ff*ui*f, RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa memerdekakan hanya sebagian dari budaknya, maka

dia wajib menanggung kebebasan budak itu secara keseluruhan
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dengan hartanya. Apabila dia tidak memiliki harta, maka harga

budak dital$ir dengan perhitungan yang adil, kemudian diberi
ke s e mpat an untuk b e ke rj a t anp a me mb e r atlcanny a."

Keterangan

(Bab mengukur sesuatu dengan adil di ant(tra orang-orang yang
berserikat). Ibnu Baththal berkata" "Tidak ada perbedaan di kalangan

ulama tentang diperbolehkannya membagi barang dan seluruh

kebutuhan setelah diperhitungkan harganya. Hanya saja mereka

berbeda pendapat jika dilakukan tanpa menghitung harga lebih

dahulu. Mayoritas ulama membolehkannya jika disertai kerelaan

masing-masing. Namun, Imam Syaf i tidak memperbolehkannya

berdasarkan hadits Ibnu Umar tentang orang yang membebaskan

sebagian budaknya. Hadits itu merupakan nash dalam masalah

perbudakan, lalu dimasukkan juga harta yang lain. Imam Bukhari
menyebutkan hadits yang dimaksud dari Ibnu Umar dan Abu
Hurairatr, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang

membebaskan budak."

6. Apakah Dilakukan Pengundian dalam Pembagian? Dan Bagian
yaDg Didapet

:,Su S-,if io' ,* d, *t1i:Lht ,g, ;i i:#, ,f
* ,5brr!*ia,t f tr Ve,l,t ar ,r.r- * i":, p
sy rrt':"i e u-.ilt ot(' ,6Li ;i:;,1;:,6$f '# ;bG
*; ry: €6? rir'j $u;'#"; ; ,p rr!1 ,ar ;1r'ri-,r

,Gef-fisfF **i J,
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2493. Dari Nu'man bin Basyir RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Perumpaan orong yang tegak di atas batas-batas (hukum-

hukum) Allah dan orang yang melanggarnyo adalah seperti knum

yang mengodakan undian di atas kapal. Sebagian mereka mendapat

tempot di atas dan sebagian lagi mendapat tempat di btwah. Adapun

orang-orang yang berada di bawah iika akan mengambil oir, mereka

melewati orong-orang yong ada di atas mereka. Mereko berpikir,

'seandainya kita buat lobang air di tempat kita sehingga tidak

mengganggu orang yang oda di atas kita'. Apabila mereka yang ada

di bagian atas membiarkan mereka yang ada di bawah untuk

melakukan opa yang mereka kehendaki, niscaya mereka aknn binosa

semua. Jika orang yang ada di atas itu melarang, maka mereka akan

selamat semuo."

Keterangan

(Bab apakah dilalrukan pengundian dalam pembagian dan

bagian yang didapar). Maksud "bagian" di sini adalah bagian yang

didapat masing-masing dari hasil undian. Imam Bukhari menyebutkan

hadits Nu'man bin Basyir yang akan dijelaskan pada akhir

pembatrasan tentang kesaksian.

7. Perserikatan Anak Yatim dan Ahli Waris
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24g4.Dui Ibnu Syihab: Telah mengabrkan kepadaku U.*ut
bahwa dia bertanya kepada Aislxah RA tentang firman Allah "Dan jika
kanru talan {ingga- dan empt oron{. (Qs. An-Nisaa' [4]: 3) Aisyah
berkata 'Wahai Anak sardara pererrpuanku! Dia adalah anak yatim
yang berada dalam asuhm walinya yang berserikat dengannya dalam
masalah harta- Walinya menyenangi hartanya dan kecantikannya.
Makq walinya ingin menikahinya tanpa berbuat adil dalam
(pembayran) maharnya Dia memberikan kepada wanita itu seperti
yang diberikan orang lain kepadanya. Mak4 mereka dilarang untuk
menikahi rvanita-uranita sceerti itu kecuali berbuat adil terhadap
mereka dan membaya malnr tcrtinggi yang pantas mereka dapatkan.
Lalu mereka diperintah urtuk menikatri wanita lain." Urwah berkata:
Aisyah berkata *Kemudian omng-orang meminta fatwa kepada
Rasulullatr setelah ayat ini, maka Atlah SWT menurunkat ayat 'Dan
mereks minta fan+a kepadamu tentang wanita -hingga- dan kalian
ingin menikahi merefto'. (Qr. An-Nisaa' l4): 127) Adapun yang
disebutkan Allah batrwa yang dibacakan kepada kamu dalam kitab
adalah ayat pertama yang Allah berfiman di dalamnya,'Apabila kamu
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khatvatir tidok dapat berbuat adil pada wanito-wanita yatim, maka

nikahilah siapa yang kamu senangi di antara wanita'." Aisyah
berkata, "Dan firman Allah pada ayat Tain 'Dan kalian ingin menikahi
mereka', yakni keinginan salah seorang di antara kalian terhadap

wanita yatim dalam asuhannya ketika ia minim harta dan kecantikan.
Maka, mereka dilarang untuk rnenikahi siapa saja yang mereka

senangi hartanya di antara wanita yatim, kecuali dengan adil,
disebabkan ketidaksenangan mereka terhadap wanita-wanita itu."

Keterangan:

(Bab perserikatan anak yatim dan ahli waris). Ibnu Baththal
berkata, "Para ulama sepakat tidak memperbolehkan melakukan
perserikatan bersama harta anak yatim kecuali membawa maslahat
yang jelas bagi anak yatim tersebut. Imam Bukhari menyebutkan
hadits Aisyah mengenai penafsiran firman Allah 'Jika kamu khawatir
tidak berbuat adil pada wanita-wanita yatim', yang akan dijelaskan
pada tafsir surah An-Nisaa'."

Adapun lafazh pada hadits itu "keinginan salah seorang di
antara kamu terhadap wanita yatim", dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan, ^;4,f (ketidaksenqngan salah seorang di antara

kamu terhadop wanita yatimnya), dan barangkali ini yang lebih tepat.

8. Berserikat pada Tanah dan Selainnya

^.r.qE er *f* d t;
t-t|,. o ltt. t ttl.
J Pt ca -p: )rJ-*Jl
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"J I JtJ ' 1' - \'
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* r;t J.V f
t 

.'ort' t
lt ' r' /

G 4,.9-il\ aJ-, )
,'arii ),1.t

RA, dia berkata, "Hanya saja

ada setiap yang belurn dibagi.

2495. Dari Jabir bin Abdullah
Nabi SAW menetapkan hak syulah
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Apabila telah diletakkan batasan dan dipalingkan jalan, maka tidak
ada syufah."

Keterangan

(Bab berserikat pada tanoh dan selainnya). Dalam bab ini
disebutkan hadits Jabir "Syuf'ah pada setiap yang belum dibagi".
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang syufah. Yang
dimaksud di sini adalah isyarat tentang bolehnya membagi tanah dan
tempat tinggal, sebagaimana pendapat jumhur ulama, baik tempat
tinggal itu kecil atau besar. Lalu sebagian mereka mengecualikan
sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan jika dibagi.

9. Apabila Orang-orang yang Berserikat Membagi Tempat
Tinggal atau yang Lainnya, Maka tidak Ada Hak Bagi Mereka

untuk Membatalkan dan Tidak Pula Hak Syufah

* \t ;*'*:tt si :Ju t i:" ?nt qr l' f .d /.L *
bhti?rliiJr 'drj t3l, ;#. I v'F, a;1^1r., *')

2496. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW
memutuskan hak syufah pada setiap yang belum dibagi. Apabila telah
ditetapkan batasan dan dipalingkan jalan, maka tidak ada syufah."

Keterangan

(Bab apabila orang-orang yang berserikat membagi tempot
tinggal atau yang lainnya, maka tidak ada hak bagi mereka untuk
membatalkan dan tidakpula hak syufah). Dalam bab ini dicantumkan
hadits Jabir yang telah diseburkan pada bab sebelumnya.

'\*;v
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberi judul

tentang ketetapan adanya pembagian, padahal dalam hadits hanya

menyebutkan tentang penafian syufah. Namun, karena penafian ini

berkonsekuensi pembatalan, maka kembali kepada syufah. Sebab,

apabila serikat berhak untuk menarik (membatalkan) pembagian,

niscaya tanah tersebut kembali menjadi milik bersama."

10. Berserikat pada Emas dan Perak, serta Sesuatu yang Ada

Unsur Emas dan PeraknYa

.{rlri

2497-2498. Dari Sulaiman bin Abi Muslim, dia berkata: Aku

bertanya kepada Abu Minhal tentang jual-beli emas dan perak secara

tunai. Dia berkata, "Aku melakukan jual-beli sesuatu dengan sekutuku

(sebagian) secara tunai dan (sebagian) tidak tunai. Lalu Al Bara' bin

Azib datang kepada kami, maka kami bertanya kepadanya mengenai

hal itu." Dia (Al Bara') berkata, "Aku melakukannya dengan

sekutuku, Zaid bin Arqam dan kami bertanya kepada Nabi SAW

mengenai hal itu, maka beliau bersabda, 'Apa yang dilakukon secora

tunoi, makn ambillah; dan apa yang dilakukan tidak dengan tunoi,

maka tinggalkan'."
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Keterangan Hadits:

(Bab berserikat pada emas dan perak, serta apq yang ada unsur

emas dan peraknya). Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat

bahwa perserikatan yang sah adalah bahwa masing-masine

mengeluarkan jumlah yang sama seperti yang dikeluarkan pihak
lainnya, kemudian harta itu dicampur hingga tidak dapat dibedakan.

lalu keduanya sama-sama membelanjakannya, kecuali jika masing-

masing menunjuk orang lain untuk menempati posisinya. Para ulama

sepakat memperbolehkan melakukan perserikatan dengan modal
dirham dan dinar. Namun, mereka berbeda pendapat apabila satu

pihak memberikan dirham dan pihak yang lain memberikan dinar.

Dalam hal ini Imam Syaf i tidak membolehkannya. Begitu pula Imam
Malik dalam pendapatnya yang masyhur dan para ulama Kufah
kecuali Ats-Tsauri." Imam Syaf i menambahkan persyaratan lain.
yakni agar sifatnya tidak berbeda, seperti utuh atau pecah. Tapi sikap
Imam Bukhari yang menyebutkan judul bab secara mutlak memberi

asumsi bahwa dia lebih condong kepada pendapat Ats-Tsauri.

Maksud "apa yang ada unsur emas dan peraknya" adalah seperti

dirham yang tidak murni, biji emas atau yang seperti itu. Ulama
berbeda pendapat mengenai hal ini. Mayoritas mereka membolehkan
pada semua yang memiliki keserupaan (mitsli). Ini adalah pendapat

yang paling benar di kalangan ulama madzhab Syaf i. Sebagian lagi
hanya membolehkan emas dan perak yang telah diolah menjadi alat

tukar.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara' tentang emas dan

perak, dimana hadits ini telah disebutkan di bagian awal pembahasan

tentang jual-beli pada bab "Jual-beli Perak dengan Emas Secara Tidak
Tunai".

6\:tj V o'g 6i'rtliri 
!rtlt;- ttis 6 (apa yang ditakukan secctra

tunai, maka ambillah; dan opo yang dilokuan secaro tidak tunai,

moka kembalikan). Dalam riwayat Karimah disebutkan,'o\3i (Maka
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tinggalkanlah). Sedangkan dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, 6i1]

(Kembalikan), yakni tanpa menyertakan huruf/a' (maka).

Hadits ini dijadikan dalil tentang memisahkan transaksi, dimana

yang sah dibenarkan dan yang tidak sah dinyatakan batal. Akan tetapi

pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena ada kemungkinan hadits

itu mengisyaratkan kepada dua akad yang berbeda. Kemungkinan ini

diperkuat oleh keterangan berikut pada bab "Hijrah ke Madinah"

melalui jalur lain dari Abu Al Minhal, dia berkata, eettt d,U-f Li
f lt Jif opt lSetrutuku meniual dirham di pasar tidak dengan

tunai hingga musim [hajiD. Lalu, dia menyebutkan hadits

selengkapnya. Kemudian disebutkan, *yt et f iO' ,rl,; Ut i:
'CA r"'"q tn 6i ,"dN. 4 ';i !r,t;" o€ 6 ,'J6 'Ct ri dUs 

',i;:
(Nabi SAl4t datang ke Madinah dan kami melakukan jual-beli dengan

sistem seperti ini, maka beliau bersabda, "Apa yang dilakukon

dengan tunai, maka tidak dilarang; dan apa yong tidak dengan tunai,

maka tidak sah.").

Atas dasar ini maka kalimat "Apa yang dilakukan secara tunai

maks ambillah", yakni serah-terima dalam satu majelis merupakan
jual-beli yang sah, maka lakukanlah. Sedangkan jual-beli yang

dilakukan tidak seperti itu hukumnya tidak sah, maka tinggalkanlah.

Namun, tidak ada keharusan bahwa keduanya terjadi dalam satu akad.

11. Perserikatan Kafir Dzimmi dan Orang-orang Musyrik Dalam
Pertanian

,o t )o z . t?. ot1, .zo!.o,. .,o1.o,o.i.ot.1..,o.

YC*"v P: @s clolc)r-)6* er ::<Jr 7:>
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2499. Dari Abdullah RA, dia berkata, *Rasulullah SAW
memberikan 

-lahan 
pertanian- Khaibar kepada oftmg{mng Yatrudi

untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya."

Keteransan Hadits:

(Bab perserikatan kafir dzimmi dan orang-orang musyrik dalam
pertanian). Kata "dan" pada kalimat "dan orang-oftmg musyrik''
berfungsi sebagai kata penghubung, sehingga redaksi fta[imat tersebut
jika disebutkan secara lengkap adalah; perserikatan omng muslim
dengan omng kafir dzimmi dan perserikatan orang muslim dengan

orang-orirng musyrik.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

-secara 
ringkas- mengenai pemberian lahan pertanian di Khaibar

kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola. Masalah ini telah
dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian.

Hadits tersebut sangat jelas berkaitan dengan kafir dzimmi, lalu
dimasukkan di dalamnya orang musyrik. Kemudian Imam Bukhari
mengisyaratkan kepada penyelisihan mereka yang tidak sependapat

untuk memperbolehkannya, seperti: Ats-Tsauri. Al-I^aits, Ahmad dan

Ishaq. Begitu pula yang dikatakan oleh Malik, hanya saja dia
memperbolehkannya bila pelaksaniumnya dilakukan di hadapan orang

muslim yang berserikat.

Alasan mereka yang tidak membolehkannya adalah adanya

kekhawatiran bercampumya harta orang muslim dengan harta yang

tidak dihalalkan seperti riba, hasil penjualan khamer dan babi- Namun,
jumhur ulama berhujjah dengan perbuatan Nabi SAW terhadap oftrng-

orang Yahudi Khaibar. Apabila melakukannya dalam pertanian

diperbolehkan, maka pada yang lainnya juga diperbolehkan- flemikian
pula dengan adanya syariat mengambil upeti dari mereka" padahal

harta mereka tidak luput dari hal-hal tersebut.
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12. Membagi Kambing dan Berlaku Adil dalam Pembagian

itbLi *'r yht * :t ,S';:, oi A\t *, ,G ,u 
*V

;* l)t );1i?i",'* 4lJ]:,+ {;t q,*q"U
Ci q"'{" ,j* *j ry?rt

2500. Dari Uqbah bin Amir *- O**a Rasulullall SAW

memberikan kepadanya kambing yang beliau bagikan kepada para

sahabat sebagai kurban. Maka tersisa kambing yang baru berusia satu

tahun, lalu dia menceritakannya kepada Nabi SAW, dan beliau SAW
bersabda, " Berlanrbanlah engkau dengannya."

Keterangan

(Bab membagi kambing dan berlaht adil dalam pembagian).

Dalam bab ini disebu&an hadits Uqbah bin Amir. Adapun alasan

mengapa hadits ini disebutkan dalam pembahasan tentang

perserikatan telah diketengahkan pada bagian awal pembahasan

tentang perwakilan. Penjelasan selanjutnya akan disebutkan pada

pembahasan tentang hewan sembelihan/kurban.

13. Perserikatan pada Makanan dan Selainnya

"i 
d'of 7 6?j ?1 i:p * ;t, Y'*3'oi ?'i:,

Disebutkan bahwa seorang laki-laki menawar sesuatu, lalu laki-

laki lain memberi isyarat dengan mata kepadanya, maka Umar

berpendapat bahwa dia mempunyai serikat.
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2501-2502. Dari Zuhrah bin Ma'bad, dari kakeknyq AMullah
bin Hisyam -ia hidup pada masa Nabi SAW dan ibuny4 Zainab binti
Humaid, yang membawanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata.

"Wahai Rasulullah, baiatlah dia!" Beliau menjawab, "Dia masih

kecil." Beliau mengusap kepalanya dan berdoa untuknya- dan

diriwayatkan dari Zuhrah bin Ma'bad bahwa dia biasa dibawa keluar

oleh kakeknya, Abdullah bin Hisyam, ke pasar untuk membeli

makanan. Lalu dia bertemu Ibnu Umar dan Ibnu Zubur RA, maka

keduanya berkata kepadanya, "Jadikanlah kami berserikat denganmu.

Sesungguhnya Nabi SAW telatr mendoakan keberkahan untukmu-"
Maka dia menjadikan mereka serikatnya. Terkadang dia mendapatkan

hewan tunggangan sebagaimana keadaannya, lalu mengirimnya ke

rumah.

Keteransan Hadits:

(Bab berserikat pado makanan dan selainnya)- Yakni, barang-

barang mitsliyat (ada yang serupa dengannya). Sementara jumhur

ulama membolehkan berserikat pada semua 1'ang dapat dimiliki.
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Namun, pendapat paling benar di kalangan madzhab Syaf i adalah

khusus pada baran g mitsliyat.

Cara bagi yang ingin berserikat pada barang -menumt mereka-
adalah dengan menjual sebagian barang yang telah diketahui dengan

barang pihak lain yang telah diketahui pula seraya mengizinkan untuk
mengatur harta itu. Sementara salah satu pandangan mengatakan

bahwa tidak sah kecuali pada emas dan perak yang telah dibuat

menjadi alat tukar seperti keterangan terdahulu.

Dari madzhab Syaf i disebutkan tentang tidak disukainya

berserikat pada makanan. Namun, pendapat paling kuat menurut
Imam Malik dan Syaf i memperbolehkannya.

* 
"1? 

(Jmar berpendapaf). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Ibnu Syibawaih

disebutkan, 'ib 'Ui ofj (Ibnu (Jmar berpendapaL). Atas dasar ini,

Ibnu Baththal melandasi penjelasannya, tetapi versi pertama lebih
shahih.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Iyas bin Muawiyah,
k* q * ":ri'.6rjbr ,? t# Jriiy1 *?:t"*j'-Ai;&'oi
(Bahwa Umar melihat seorang laki-laki menawor borang, dan di
sampingnya ada seorang lakiJaki. Lalu laki-laki yang di samping
memberi isyarat dengan matanyo kepada laki-laki yang menawar

hingga dia membeli barang tersebut. Maka Umar berpendapat bahwa

lakiJaki yong memberi isyarat itu menjadi serikat bagi lakiJaki yang
membeli).

Riwayat ini menunjukkan tidak dipersyaratkannya shighat
(ucapan tertentu) dalam perserikatan, tetapi cukup dengan isyaratjika
tampak faktor yang mendukungnya. Ini adalah pendapat Imam Malik.
Imam Malik juga mengatakan mengenai barang yang disiapkan untuk

dijual dan orang yang membelinya mewakafkannya sebagai barang

dagangan. Apabila seseorang membelinya, lalu ada orang lain yang

minta berserikat dengannya, maka harus diterima, karena dia
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mengambil manfaat tanpa harus membayar sendiri harga barang

secara keseluruhan.

Pada naskah Ash-Shaghani terdapat keterangan yang secara

tekstualnya, "Abu Abdillah -Imam Bukhari- berkata, "Apabila

seseorang berkata kepada orang lain, 'Jadikan aku sebagai serikatmu'.

Jika dia diam, maka orang itu menjadi serikatnya pada separuhnya".

Seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkannya dari atsar Ibnu Umar

di atas.

*'t y io' .p "uAt '!'r\1 U o'e t (betiau hidup pada masa Nabi

SAn. Ibnu Mandah menyebutkan bahwa Abdullah bin Hisyam

mendapati kehidupan Nabi SAW selama 6 tahun.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abdullah bin Hisyam telah

mencapai usia baligh pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, pada

sanad riwayat ini terdapat Ibnu Lahi'ah. Hadits di atas menunjukkan

kesalahan riwayat Ibnu Lahi'ah tersebut, sebab kepergian ibu
Abdullah bin Hisyam adalah pada saat Fathu Makkah dan Nabi SAW
mengatakan bahwa dia masih kecil. Jika riwayat Ibnu Lahi'ah akurat,

maka ada kemungkinan yang dimaksud adalah Abdullah bin Hisyam

mencapai awal masa baligh.

* ai;:)'ii u. ,*:j (ibunya, Zainab binti Humaid, pergi

membawanya). Dia adalah Zainab binti Humaid bin Zuhair bin Al
Harits bin Asad bin Abdul Uzza, termasuk salah seorang sahabat.

Adapun bapaknya Abdullah, yakni Hisyam, meninggal dunia dalam

keadaan kafir sebelum peristiwa Fathu Makkah. Sedangkan Abdullah

bin Hisyam turut ambil bagian dalam penaklukan Mesir dan tinggal di

sana, seperti dikatakan oleh Ibnu Yunus dan selainnya. Dia hidup

hingga masa pemerintahan Muawiyah.

i.ltt iO'* i.t'ov$ lmaka dia bertemtr lbnu (Jmar dan lbnu

Zubair). Al Ismaili berkata, "Riwayat ini telah dinukil oleh sejumlah

periwayat, tetapi tidak ada seorang pun yang menyebutkannya sampai

akhir kecuali Ibnu Wahab."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari telah

meriwayatkannya dalam pembahasan tentang doa-doa dari Abdullah

bin Wahab, seperti sanod ini. Demikian juga Abu Nu'aim

meriwayatkan melalui dua jalur dari Ibnu Wahab. Al Ismaili berkata,

"Ibnu Wahab menyendiri dalam hal itu."

fk Si ,i lrW (keduanya berkata kepadanya, "Jadikanlah

knmi serikntmu.").Ini adalah dalil yang menguatkan judul bab, karena

keduanya memohon kepada Abdullah bin Hisyam untuk berserikat

pada makanan yang dia beli, lalu dia menerima permintaan itu.

Sementara mereka adalah sahabat dan tidak dinukil dari selain mereka

pengingkaran atas perbuatan itu, sehingga dapat dijadikan sebagai

hujjah.

Pelaiaran vane danat diambil

Pada hadits di atas terdapat sejumlah pelajaran berharga, di

antaranya adalah :

l. Mengusap kepala anak kecil.

2. Tidak membaiat orang yang belum baligh.

3. Masuk pasar untuk mencari rezeki.

4. Berusaha mendapatkan berkah di manapun berada.

5. Bantahan bagi mereka yang beranggapan bahwa memperluas

mengambil perkara yang halal adalah perbuatan tercela.

6. Motivasi sahabat untuk membawa anak-anak mereka ke

hadapan Nabi SAW untuk mencari berkah dari beliau.

7. Salah satu tanda kenabian, yaitu dikabulkannya doa beliau SAW

terhadap Abdullah bin Hisyam.
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Catatan

Pertama, dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, it ip *- ;t'& t
*i # ;.p at-r7r 

1(ilu, g,A:- -1ri.1 41. (Biasanya betiau -yakni
Abdullah bin Hisyam- berkurban dengan seekor kambing untuk
seluruh keluarganya). Sebagian ulama mutaakhirin telah menisbatkan

lafazh ini kepada Imam Bukhari, dan itu tidak benar.

Kedua, dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan tambahan yang

tidak saya temukan pada naskah-naskah yang lain, yaitu :nirr f i',Se

1'o h' ,{*',;t lr.t yrai ';;ri er jj', o'i!r SLu- }.;At'a:} o€

lrj,-*uLrlLt Lq #$ ct6*i yr€*r:;t;-> i$ei * fiur*:
Pi y ir' ,.rl; lt l?; 'i 't* ,ae,1 g-l .'oi6i (Abu Abdilah

berkata: Biasanya (Jrwah Al Bariqi masu'k ioro, don mendapatkan

untung 40.000 karena berkoh doa Rasulullah SAW, dimana ia diberi
oleh beliau satu dinar untuk membeli hewan kurban, lalu ia membeli

dua ekor kambing don menjual salah satunya dengan harga satu

dinar. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dengon membawa satu
dinar dan seekor kambing. Maka, Rasulullah SAW mendoakan

keberkahan atosnya).

14. Perserikatan pada Budak

u ,Ju *'t y iu' & dt* t13'?,t uy, ; it *
,x lc'i ok'u\& $-'oi ib *t :Il,.- 

"?'^) 
tft'&i

.otl,t,, i, t, ot,u tt-,'-,.t. iot, 1o. j. -t,'-t .i
..;h^Jl Jr." .-/^J) e , jb f g"S dJ.c 4&, ft+ a;^,

2'.503.Ouri fUru Umar ne., Auri NaUi Sai beliau bers 
^OO^,

"Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak yang dimiliki
bersama (berserikat), meka dia wajib membebaskan budak itu secctrct

keseluruhan jika ia memiliki harta sebanyak harga budak itu,
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ditegakkan perhitungan yang adil. Lalu para serikatnya diberi sesuai

prosentase kepemilikan mereka pada budak itu, dan budak tersebut

dibebaskan."

..o/ o .
---l

t

o j,a^u

i,ls &t y\t Jb"'"!t rr,b\t *,
*'&" .tlr,sv { ok'o\ k'*l y

l.c.t i o,
ol--P Gt ,-f

uO
. Jt ,4 - -

. ) 4 l--a.e;
L>

o1..J9

2504- Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa memerdekalrsn bagiannya pada budak, maka

hendaknya dia membebaskan seluruhnyo jika memiliki harta. Jikn

tidak, maka budak itu diberi kesempatan bekerjo [untuk
m e me r d e ka kan di r i ny aJ t anp a m e m b e r a t ka n nya."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits dari Ibnu Umar dan Abu

Hurairah tentang seseorang yang memerdekakan bagiannya pada

budak yang dimiliki bersama. Kedua hadits ini sangat jelas

menguatkan judul bab, sebab sahnya pembebasan budak tergantung

pada sahnya kepemilikan.

15. Berserikat pada Hadyu dan Budn, serta Apabila Seseorang

Menjadikan Orang Lain Berserikat pada Hewan Miliknya
Setelah Ditetapkan Sebagai Hadyut

U';::rG i; ,-f S

u llodyu menurut makna asalnya adalah hewan kurban, namun umumny-a digunakan sebagai nama hewan

yang dikurbankan oleh orang yang menunaikan haji. Sedangkan Budn rnakna asalnya adalah unta, tapi

drgunakan pula sebagai nanta hcwan kurban yang djscnrbelih oleh orang lang menunaikan ibadah haji

-pcnerj.
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,'"ribtx \ "',;Jlu 'di al-.jr q) ,y L.t) y 'it .>L *')\; . ,.

,oti'-- ,,'7'..- , it [Li ) ;_, :rG'Jtfi ,rrUr'Ju .alt-alt :l|i)a4 0S )) d cS, a,,- ...* O* .ttbe OtJ

V?6*:r+.\t * 4''e)t C1 -f,"rciw-$
.B I ,*?t';i e\ ir, ts', its o'i'rz- tteiLi 4 ,i*
o;' d'i l'j j |;GiL L';'rLt t1 6'y1t ':, e-; Jt "j,

e y''l;, r.:rw * i ly i i'-ie tjL! ,sdr
'Jw tu oi u * ie , 'jd .ou ; : 'ju, ufu '_,1 6

,/
Jt;') rL') 9, \t J:" ::t J;., i. #i t^,.'t5 |J; uJ";,\

\t -* Ut ;e,*', 9t \t ;* ::t {; r i\;. |fi :?tt

f+;lt q.k;i:t ,yt;\,* $'ui lu: f
2505-2506. Dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, keduanl'a

berkata, 'Nabi SAW dan para sahabat datang pada subuh keempat

bulan Dzulhijjah seraya berihram untuk haji tidak dicampuri oleh

sesuatu. Ketika sampai, beliau memerintahkan kami agar

menjadikannya sebagai umrah dan kami halal mendatangi istri-istri
kami. Maka, hal itu dengan cepat disebarkan oleh orang-orang yang

senang menyebarkan berita." Atha' berkata: Jabir berkata, "Salah

seorang di antara kita berangkat ke Mina, sementara kemaluannl'a

meneteskan air mani. (Jabir mengisyaratkan dengan tangannya) Hal
itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau berdiri dan berkhutbah.

'Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang ntengatakan begini dan

begitu. Demi Allah! Aku lebih toat dan tolo,va kepada Allah daripada

mereka. Seandainya aku mengetahui sebelumn)'a apa yang terjadi

sekarang, niscaya aku tidak akan membawa hadyu (hewan kurbanl.

Kctlau bukan karena aku membawa hadyu, niscal'a aku akan tahallul'.
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Suraqah bin Malik bin Ju'syum berdiri dan berkata, 'Wahai

Rasulullah! Apakah ini hanya untuk kita atau untuk selamanya?' Dia

bersabda: 'Bahkan untuk selamanya'." Beliau berkata, Ali bin Abu

Thalib datang dan berkata, "Salah seorang dari keduanya

mengucapkan, 'Labbaik bimaa ahalla bihi Rasulullah SAll/' (Aku
menyambut panggilan-Mu sebagaimana niat ihram Rasulullah SAW)'.
Sedangkan yang lain mengatakan, 'labbaika bi hajjati Rasulullah

SAW' (aku menyambut panggilan-Mu sebagaimana haji Rasulullah

SAW)". Nabi SAW memerintahkan agar tetap dalam ihramnya dan

menyerikatkannya dalam hewan kurban."

Keteransan Hadits:

(Apabila seseorang menjadikan orang lain berserikat pada

hewan mililorya setelah ditetapkan sebagai hadyu). Yakni, apakah

yang demikian itu diperbolehkan?

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir dan Ibnu Abbas

tentang haji Nabi SAW. Di dalamnya disebutkan keterangan tentang

ihram Ali RA, "Beliau memerintahkannya untuk tetap berada dalam

ihramnya, lalu menyerikatkannya pada hewan kurban " yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa perserikatan terjadi
setelah Nabi SAW menuntun hewan kurban dari Madinah yang

berjumlah 63 ekor unta. Lalu Ali datang dari Yaman untuk bertemu

Nabi SAW dan membawa 37 ekor unta. Dengan demikian, jumlah

keseluruhan hewan yang disiapkan oleh Nabi SAW sebagai hewan

kurban adalah 100 ekor unta, lalu beliau menjadikan Ali sebagai

serikatnya pada hewan tersebut.

Perserikatan ini dipahami bahwa beliau SAW menjadikan Ali
bersekutu dengan beliau pada pahala hewan kurban, bukan berarti

Nabi SAW memberikan hewan itu kepada Ali setelah beliau

menetapkannya sebagai hewan kurban. Namun, ada pula

kemungkinan, ketika Ali hadir dengan membawa hewan tersebut dan
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Nabi SAW melihatnya, maka beliau memberikan kepadanya sebagian

hewan yang dia bawa, lalu semuanya dijadikan sebagai kurban.

Dengan demikian, keduanya hanya bersekutu pada hewan yang

dibawa Ali, bukan padahewan yang beliau bawa dari Madinah.

h'.E, lt 116 yr,yi q.;!5 ,ii-L|3ri|lrut,!.v ,li t; *iEi
pt y ht ou itr ,)?t z*t.;!A ,;\t Srii pt y (Ati bin Abi

Thalib datang dan berkata, "Salah seorong dari kcduanya

mengucapkan, 'Labbaik bimaa ahalla bihi Rasulullah SAW' [Aku
menyambut panggilan-Mu sebagaimona niat ihram Rasulullah SAWJ.

Sedanglron yang lain mengatakan, 'Labbaika bi hajjati Rasulillah

SAltr' [Aku menyambut panggilan-Mu sebagaimana haji Rasulullah

SAWJ."). Pada bagian awal pembahasan tentang haji disebutkan

bahwa yang dimaksud oleh kalimat pertama adalah Jabir. Demikian
pula yang tercantum pada bab-bab tentang umrah, dan diketahui

dengan pasti bahwa yang mengucapkan "Bihajjati rasulillah SAW"
adalatr Ibnu Abbas.

Catatan

Hadits Ibnu Abbas tentang masalah ini dari jalur yang sama

tidak disebutkan oleh Al Mizzi dalam biografi Thawus, baik dalam

riwayat Ibnu Juraij dari Thawus maupun dalam riwayat Atha'.

Bahkan, dia tidak menyebutkan satupun riu-ayat keduanya yang

berasal dari Thawus. Demikian jrga Al Humaidi, dia tidak

menyebutkan jalur Thawus dari Ibnu Abbas, baik pada deretan hadits

yang di$ukil Imam Bukhari dan Muslim maupun pada deretan hadits

yang hanya dinukil oleh Imam Bukhari. Namun, tampak jelas dari

Mustakhraj Abu Nu'aim bahwa itu adalah riu'ayat Ibnu Juraij dari

Thawus. Dia telah mengutipnya dari Musnod Abu Ya'la, --{ia
berkata: Abu Rabi' telah- menceritakan kepada kami, Hammad bin

Zaidtelah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari

Jabir. Dia juga berkata: Hammad telah menceritakan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Namun, saya tidak melihat
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riwayat Ibnu Juraij dari Atha' kecuali di tempat ini. Bahkan, Ibnu

Juraij biasa meriwayatkan dari Atha'; baik dalam kitab Shahih

Bukhari dan Shahih Muslim maupun kitab-kitab hadits lainnya dengan

memakai perantara.

Saya tidak menemukan hadits ini berasal dari riwayat Thawus

dari Ibnu Abbas dalam Musnad Imam Ahmad, padahal dia tergolong

ulama senior. Maka, yang tampak bahwa riwayat Ibnu Juraij dari

Atha' tergolong munqal&i' (terputus).

Para imam hadits mengatakan bahwa Ibnu Juraij tidak
mendengar langsung dari Mujahid maupun Ikrimah, bahkan dia

menukil riwayat dari keduanya secara mursal, sementara Thawus

masih setingkat dengan Mujahid dan lkimah. Hanya saja Ibnu Juraij

sempat mendengar langsung dari Atha', karena dia meninggal dunia

sekitar 20 tahun lebih akhir daripada Mujahid dan Ikrimah.

16. Orang yang Menyamakan Sepuluh Ekor Kambing dengan
Seekor Unta Dalam Pembagian

'{s
,)t{lj

'ri iS;Lt :Jw t,;;sur'C:flf {s:i G'A: ,rlt;'rlir &'oi

;G'{-:rf iu' e lt J ;, it^i, rr:'isr 14; t:rvl ?i,',F
q.'#t'u t43y; ,)t:4fttLto J* i'$A U,

h' & it Jrt,Sui ,;;j^+i|V;lt;:;4.,p yf 1.p'

q'$.r, ti ,,;.-) :rk x}i ;Qt :y.i\,*t *
-ot ;- \i ;; f1 ar J;r l ,q'L Jv :Jv.u-(; aa rr;Lv
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.i*Jr a,* ;ut ff, &|pt (il)i * J:,--L',
2507. Dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, Rafi' bin Khadij

RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah dari
Tihamah, dan kami mendapatkan kambing atau unta. Orang-orang pun

buru-buru memanaskan periuk untuk memasaknya. Rasulullah SAW
datang, lalu memerintahkan untuk membalik periuk itu. Kemudian
beliau menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Kemudian
seekor unta melepaskan diri dari kami, sementara tidak ada di antara

rombongan kecuali kuda yang lamban, maka (seseorang) menahannya
(membidiknya) dengan anak panah. Rasulullah SAW bersabda,

'Sesungguhnya hewan-hewan ini memiliki tabiat seperti tabiat
binatang liar, maka (apabila) hewan-hewan itu mengalahkanmu,

lakukan seperti ini'." Dia berkata, "Kakekku berkata, 'Wahai

Rasulullah! Sesungguhnya kita berharap -atau kita khawatir- akan

bertemu musuh besok dan tidak ada pisau besar, maka apakah kita
menyembelih menggunakan bambu?' Beliau bersabda,

'Bersegeralah... atau perlihatkan kepadaku. Apa saja yang dapat
menumpahkan darah dan disebut nama Allah atasnyo, moka

makanlah, selain gigi dan kuku. Aku akan menceritakan kepada

kalian mengenai hql itu; adapun gigi adalah tulang sedangkan kuku

adalah pisau orqng Habasyah'."

Keteranqan

(Bab orang yang menyamakan sepuluh ekor kambing dengan

seekor unta dalam pembagian). Dalam bab ini disebutkan hadits Rafi'
mengenai hal itu, yang baru saja disebutkan. Adapun penjelasann)'a

akan dikemukakan pada pembahasan tentang heu'an

sembelihan/kurban.
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Penutup

Pembahasan tentang syarikah (perserikatan) telah memuat 27

hadits marfu'; I hadits mu'allaq dan yang lain maushzl. Adapun

hadits yang diulang sebanyak 13 hadits, dan yang tidak diulang 14

hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali

hadits Nu'man "Perumpamaal orang yang tegak di atas batas-batas

Allah", 2 hadits Abdullah bin Hisyam, 2 hadits Abdullah bin Umar

dan Abdullah bin Zubair tentang kisahnya, serta hadits Ibnu Abbas

(yang terakhir). Selain itu juga disebutkan 7 atsar.
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48. KITAB GADAI (RAHN

1. Gadai Saat Mukim

@&Lui$,G r:yii f e'& t;{s:}c d';j

Dan firman Allah, *Apabila kamu dalam perialanan (alu
bermuamalah tidak secara tunai) dan kamu tidak mendapatkan

seorang penulis, maka hendaHah ada barang tanggungan (gadai)

yang dipegang (oleh pemilik piutong);' (Qs. Al Baqarah l2l :283)

tzl

e): *: f iu' 
"b'4t'i:ru,, 

zJv'&\t',*; i'*
,eLlor; p ii*i*h'& ,4,it:'I::ji*
a.a.r.

La"v,,.*i 1J; 
h' e *J ir &f Y ,lJ:+'^x-'"r!t

.,6i '^t r+*,-?,i''ti,..
2508. Dari Anas RA, dia berkata, "Sungguh Rasulullah SAW

menggadaikan baj., besinya karena (mengutang) sya'ir (enis

gandum). Aku berjalan kepada Nabi SAW dengan membawa roti dari

sya'ir dan ihalah yang aromanya mulai berubatr. Sungguh aku telah

mendengar beliau bersabda, 'Tidak ada di waktu pagi dan iuga sore
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bagi keluarga Muhammad kecuali satu sho', padahal mereka ada

sembilan rumah'."

Keterangan Hadits:

(Bismillahirrahmaanirrahim. Kitab gadai saat mukim, dan

firman Allah "maka hendaklah ada barang tanggungan [gadaiJ yang

dipegang"). Demikian yang disebutkan Abu Dzarr. Dalam riwayat

selainnya disebutkan kata "bab" sebagai ganti kata "kitab". Sementara

itu, dalam riwayat Ibnu Syibawaih disebutkan "Bab apa-apa yang

disebutkan...", dan semuanya menyebutkan ayat dari awalnya.

Kata rahn (gadai) menurut bahasa berarti 'menahan'. Kalimat
rahano asy-syai' (ia menahan sesuatu), yakni apabila terus-menerus

dan tetap. Begitu pula dengan firman-Ny u,"qr'.# \ f $ lriop-

tiap diri bertanggung jawab atas opa yang telah diperbuatnya).

Menurut istilah syariat, rahn (gadu) adalah menjadikan harta

sebagai pegangan yang kuat atas suatu utang. Kata ini digunakan pula

untuk benda yang digadaikan, yakni memberi nama objek dengan

bentuk kata infinitif (mashdar).

Perkataan Imam Bukhari "saat mukim" merupakan isyarat

bahwa kata safar (bepergian) dalam ayat disebutkan dalam konteks

yang umum, berdasarkan keterangan hadits yang mensyariatkan gadai

saat mukim, yang juga merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka

berhujjah dari segi makna bahwa gadai disyariatkan sebagai sesuatu

yang dijadikan pegangan atas suatu utang, berdasarkan firman Allah.
"Apabila sebagian kamu meraso omon terhadap sebagian yang lain".

Ayat ini menunjukkan bahwa maksud gadai adalah sebagai

sesuatu yang dijadikan pegangan bagi pemberi utang. Hanya saja

dikaitkan dengan "safar" lantaran ini merupakan situasi yang sering

tidak ditemukannya seorang penulis, maka ayat itu berbicara dalam

konteks kejadian yang umum. Namun, Mujahid dan Adh-Dhahhak

menyelisihi pendapat ini sebagaimana dinukil oleh Ath-Thabari dari
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keduanya, dimana mereka berkata, "Gadai tidak disyariatkan kecuali

saat safar ketika tidak ditemukan seorang penulis." Pendapat ini pula

yang dikatakan oleh Daud dan para ulama madzhab Azh-Zhahiri.

Ibnu Hazm berkata, "Apabila pemberi utang 
-saat 

mukim-
mensyaratkan barang gadai, maka ini tidak diperbolehkan, tetapi

apabila pengutang menggadaikan sesuatu secara suka rela, maka hal

ini diperbolehkan." Ia memahami hadits pada bab di atas sesuai

pengertian ini.

Imam Bukhari kembali mengisyaratkan --dengan judul bab--
lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits, dan

hadits yang dimaksud telah dikemukakan pada bab "Nabi SAW

Membeli dengan Tidak Tunai" di bagian awal pembahasan tentang

jual-beli melalui jalur seperti di atas dengan lafazh, 'd t \ ,n .dj

qte- Y :6-lu, (Beliau telah menggadaikan baju besi mitiknya di

Mqdinah kepada seorang Yahudi).
t,. ,., .'-;,'A:t ,yj'.t'Aj (dan sungguh beliau telah menggadaikan baiu besi

miliknyaj. Kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya yang

tidak disebutkan secara tekstual. Imam Ahmad telah menjelaskannya

melalui jalur Aban Al Athar dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya

seorang Yahudi memanggil Rasulullah SAW, maka beliau memenuhi

panggilannya.

* (korena [mengutangJ sya'ir). Pada bagian awal

pembahasan tentang jual-beli dari jalur ini disebutkan dengan lafazh,

*\'4 : pii'€ir{.y lr b{pi y io' .J3 V' *;'t;ti 1o,"

sungguh Nabi SAW telah menggadaikan baiu besinya di Madinah

kepada seorang Yohudi, dan beliau mengambil sya'ir darinya untuk

keluarganya). Orang Yahudi yang dimaksud adalah Abu Syahm,

seperti dijelaskan oleh Imam Syaf i dan Al Baihaqi dari jalur Ja'fy

bin Muhammad, dari bapaknya: ;tb i rL'y ,ii &') io h' ;'lpt"ol
tf': *;#r n-3r g.1 lsetungguhnya Nabi SAW*e.*€4
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menggadoikon baju besi miliknya kepada Abu Syahm 
-seorongYahudi dari bani Zhufr- untuk [jaminan mengutangJ sya,ir

[gandum).

Abu Syahm adalah nama panggilannya, sedangkan Zhufr adalah
ruIma marga dalam kabilah Aus, yang menjadi sekutu bagi mereka.

Jumlah sya'ir yang diutang Nabi SAW adalah 30 sha,, seperti
akan dijelaskan Imam Bukhari dari hadits Aisyah dalam pembahasan
tentang jihad dan bagian akhir pembahasan tentang peperangan.
Demikian juga Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ath-Thabrani dan lainnya
meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Imam At-Tirmidzi
dan Nasa'i juga meriwayatkan dari jalur yang sama dengan rafazh,

i-*r(dua puluh).

Barangkali jumlah sesungguhnya kurang dari 30 sha,, maka
terkadang bilangan satuan dibuang dan terkadang dibulatkan menjadi
30. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Syaiban dari
Qatadah, dari Anas, disebutkan bahwa harga makanan itu adalah satu
dinar. Imam Ahmad menambahkan dari jalur Syaiban 

-yang 
akan

disebutkan berikut- di bagian akhirnya, oG e 4 qEh" 6'J+i Vj
(Beliau tidak menemukakon penebusnya hingga wafat).

Y Y", * * Pt Y \' ;* 4' ii'*;t (dan aku

berjalan menuju Nabi sAw dengan membowa roti dari sya'ir dan
ihalah yqng aromanya mulai berubah). Ihalah adalah remak yang
dicairkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adarah lemak yang
beku- Lalu, sebagian mengatakan bahwa ia adarah nama minyak yang
digunakan untuk lauk-pauk.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur Syaiban dari eatadah,
dari, Anas disebutkan, * i_'cls 

'$i * h, & n' U el S-y 
!"lt *f (Pada suatu hari Nobi Attah diundang unruk

iamuan roti dari sya'ir dan ihalah yong oronlonya telah berubah).
Seakan-akan seorang laki-laki yahudi mengundang Nabi sAw
melalui perantaraan Anas. oleh sebab itu, Anas mengatakan, "Aku
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berjalan". Berbeda dengan apa yang diasumsikan oleh makna

zhahirnya bahwa Anas sendiri yang membawa makanan itu ke

hadapan beliau SAW.

i,A; Ui (dan sungguh aku telah mendengarnyo). Orang yang

rnengucapkan kalimat "aku mendengarnya" adalah Anas, sedangkan

kata ganti "nya" pada kalimat itu kembali kepada Nabi SAW.

Sementara Al Karmani menegaskan bahwa kata ganti tersebut kembali
kepada Anas, sedangkan orang yang mengucapkan kalimat "aku
mendengarnya" adalah Qatadah. Saya juga telah mengisyaratkan

bantahan terhadapnya di bagian awal pembahasan tentang jual-beli.

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Syaiban

dengan lafazh, t *iti ,,):*;,u"t y \, e lt ,Sj"'t 'a; ;,uil't

:yry (sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda, "Demi

Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangon-Nya.").

Dia menyebutkan lafazh hadits versi Ibnu Majah, sementara

Imam Ahmad menyebutkan hadits itu secara lengkap.

#1ti L,; rl pt y io' .r,; ,ri,;'i ir '*i u' (ridak ada di

waktu pagi don sore bagi keluarga Muhqmmad kecuali satu sha).
Demikian yang dinukil oleh semua periwayat, begitu pula yang

disebutkan oleh Al Humaidi dalam kitab Al Jam' serta diriwayatkan
oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Al Kujji, dari
Muslim bin Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan

tafazh: LG 11. #1 ti 11;i tr 
'&i 6 {Tidok ada di waktu pagi bagi

keluarga Muhammad dan tidak pula di waktu sore kecuali satu sha').

Namun, di sana terdapat riwayat yang menyelisihi keterangan Muslim
bin Ibrahim.

Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Amir, Al Ismaili dari
jalurnya, At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Abi Adi dan Mu'adz bin Hisyam,

serta An-Nasa'i dari jalur Hisyam dengan lafazh: ",'1*.: .1i ,J .r*"f ,"
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'C "U L* 'li f ,t 7w lfia* ada di sore hari bagi keluarga

Muhammad satu sha' kurma dan tidak pulo satu sha' biji-bijian).

Pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli telah disebutkan
dengan kata burr (gandum), sebagai pengganti kata tamr (kurma).

:qi ry iflts @o, sungguh mereka ada sembilan rumah).

Pada riwayat lain disebutkan, 6:P U.,i rb'i- [:rk, ';tt: (Dan
a,

sesungguhnya beliau saat itu memiliki sembilan orang ls/ri). Adapun
nama-nama mereka akan disebutkan pada pembahasan tentang
keutamaan.

Keserasian penyebutan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya
adalah sebagai isyarat akan sebab sabda Nabi SAW ini, yakni beliau
tidak menyebutkannya karena berkeluh-kesah, akan tetapi beliau
mengatakannya sebagai alasan penolakan beliau terhadap undangan
laki-laki Yahudi serta sikapnya yang menggadaikan baju besi kepada
orang Yahudi itu. Barangkali inilah yang menjadi penyebab mengapa
pendapat mengatakan bahwa yang mengucapkan hal itu adalah Anas,
agar tidak menuduh Nabi SAW mengucapkan perkataan itu sebagai
sikap keluh-kesah.

Pelaiaran yang dapat diambil

l. Boleh bekerjasama dengan orang-orang kafir dalam sesuatu
yang belum jelas keharamannya tanpa memperhatikan
kerusakan akidah mereka dan kerjasama di antara mereka.

Bolehnya bekerjasama (hubungan bisnis) dengan orang yang
kebanyakan hartanya adalah haram.

Bolehnya seseorang menjual persenjataan, menggadaikan atau
menyewakannya kepada orang kafir selama dia tidak berada di
barisan kafir yang berperang melawan kaum muslimin.

Ketetapan hak milik ahli dzimmah terhadap apa yang mereka
miliki.

)

J.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

Bolehnya membeli tidak secara tunai.

Boleh membuat baju besi dan peralatan perang, dimana hal ini

tidak mengurangi sikap tawakal.

Memiliki peralatan perang tidak berarti mewakafkannya,

menurut Ibnu Al Manayyar.

Kebanyakan makanan pokok pada saat itu adalah sya'ir

(gandum). Hal ini dikatakan oleh Ad-Dawudi.

Perkataan yang dijadikan pedoman dalam memberi keputusan

hukum tentang harga barang yang digadaikan adalah perkataan

penerima gadai bila disertai sumpah. Hal ini diriwayatkan oleh

Ibnu At-Tin.

Sifat merendahkan diri (tawadhu') dan zuhud Nabi SAW pada

kehidupan dunia, padatral beliau mampu mendapatkan yang

lebih dari itu.

ll. Sifat pemurah Nabi SAW yang mengakibatkannya tidak mau

menyimpan harta sampai beliau menggadaikan baju besi

miliknya.

Para ulama mengatakan bahwa ada kemungkinan hikmah Nabi

tidak melakukan hal tersebut dengan para sahabat, tetapi beliau

melakukannya dengan orang Yahudi, adalah untuk menjelaskan

diperbolehkannya hal itu. Ada kemungkinan pula pada saat itu tidak

ada seorang pun sahabat yang memiliki makanan lebih dari

kebutuhannya, atau Nabi khawatir para sahabat tidak mau menerima

harga atau penggantinya sehingga beliau tidak ingin menyusahkan

mereka, karena sangat mungkin saat itu ada di antara sahabat yang

mampu memenuhi pasokan makanan sebanyak itu atau bahkan lebih.

Barangkali Nabi tidak memberitahukan kebutuhan ini kepada sahabat

yang mampu, dan hanya memberitahukannya kepada mereka yang

belum memiliki kemampuan di antara paru sahabat yang menukil

kisah tersebut.

10.
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2. Orang yang Menggadaikan Baju Besinya

"'-!'lt,/ c)J4 U
2509. Dari Al A'masy, dia berkata: Kami membicarakan

masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual-beli sistem salaf di
samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah
menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW
membeli makanan dari seorang Yahudi hingga u'aktu yang ditentukan
(tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.

Keterangan Hadits:

fi Jl$ri @akanan hingga waktu yang ditentukan).pada bab

yang lalu telah dijelaskan jenis makanan yang dimaksud. Adapun
batas waktunya telah dijelaskan dalam shahih lbnu Hibbazr dari jalur
Abdul Wahid binZiyad, dari AI A'masy, yaitu satu tahun.

bt iA:i (dan beliau menggadaikan baju besinya). pada bagian

awal pembahasan tentang jual-beli disebutkan dari jalur Abdul wahid.
dari AI A'masy, dengan lafazh: Iy ,t b't A:i (Dan beliau

menggadaikan kepadanya baj u b e s inya).

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya menjual senjata
kepada orang kafir, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnl,a.
Pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan dari jalur Ats-
Tsauri, dari Al A'masy, disebutkan dengan lafazh. il' ,* nt J:fi ei
,et^t Uti *t y (Rosulutlah SAW wafat setlangkan baju besirya

tergadaikan).
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Dalam hadits Anas yang dinukil Imam Ahmad disebutkan, 6i
to

u'. r$i- 6 -q') (Beliau tidak mendapatkan opa yang dapat digunakan
'untuk 

menebusnya).

Di sini terdapat dalil bahwa maksud sabda Nabi SAW pada

hadits Abu Hurai rah, ilb #- e f"iru 9, ,fit ;*ti 1ti*o seorang

mukmin tergantung dengan fkarenal utangnya hingga dilunasi)

adalah selain para nabi. Karena, jiwa para nabi tidak tergantung

dengan utang, dan ini merupakan keistimewaan mereka.

Hadits tersebut telah di-slzahih-kan oleh Ibnu Hibban dan

selainnya dengan lafazh,itijlt "'rJ W- 6 ;iiJr g|b'*b'!'A d i
(Barangsiapa tidak meninggalkan pada pemberi utang sesuatu yang

bisa melunasi utang...). Pendapat ini menjadi kecenderungan Al
Mawardi.

Sementara itu, Ibnu Ath-Thala' dalam kitab Aqdhiyah An-

Nabawiyah menyebutkan bahwa Abu Bakar menebus baju besi yang

dimaksud setelah Nabi SAW wafat. Akan tetapi Ibnu Sa'ad

meriwayatkan dari Jabir bahwa Abu Bakar memenuhi kebutuhan istri-

istri Nabi SAW dan Ali melunasi utangnya.

Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya meriwayatkan dari Asy-

Sya'bi secara mursal, /.6 g,1 i ,#. t1dJ,r3 {\'lt "'Xsr ;J. t;i 
"oi

(sesungguhnya Abu Bakar menebus baju besi, lalu menyerahknnnya

kepada Ali bin Abi Thalib). Adapun mereka yang mengatakan bahwa

Nabi menebusnya sebelum wafat, telah bertentangan dengan hadits

Aisyah RA.
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3. Menggadaikan Senjata

'r,i ','-.,.tc. \.. . \. oz .c,.2 t c . o, c,
OV :J* t^+:e $)l 6,b) 4jJl J-, J JW Gr&/ )F y

d,$l 6;l ts 'iti t.-r';li ; ..1A y ,&'s +; hr -b it
,t1i:aLt^,U* Jd *,, +?ur & i-r,

t, ,,"'€;a g*'rt :)ta .;rL','ri &i Gff 'oi t:iri

.gici ,'-#'.,v ,iG v,?, pi u[ at;:!b;
:lrJu

.rz
:lrJu

,qL 3G tt-^ r;r;L.'"ri *4ei,ir;l',iLi'4 6,tif',i;":

,;):- ,4.V'oi;*; -c*t 4Lr,r'Jtt- a;rjt'o;; w)
t t,c 1i .1. . ,1. \'. i, , 

-

.o1r7vt *t *bt ,k'",;t f;i ;
2510. Dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah

RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda. 'siapakah yang
mempertaruhkan jiwanya untuk membunuh Ka'ab bin Asyra/?
Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya'. Muhammad
bin Maslamah berkata, 'Aku'. Maka dia mendatanginya dan berkata.
'Kami ingin mengambil lebih dahulu (mengutang) dari kamu satu atau
dua wasaq'. Ia (Ka'ab bin Asyraf) berkata, 'Gadaikan kepadaku istri-
istrimu'. Mereka berkata, 'Bagaimana kami menggadaikan istri-istri
kami kepadamu sedangkan engkau adalah orang Arab yang paling
tampan?' Dia berkata, 'Gadaikan anak-anakmu kepadaku'. Mereka
berkata, 'Bagaimana kami menggadaikan anak-anak kami kepadamu.
lalu salah seorang dari mereka dicela dan dikatakan: Dia digadaikan
dengan sebab satu atau dua wasaq? Ini adalah aib bagi kami, akan
tetapi kami akan menggadaikan kepadamu la'mah' (Sufyan berkata.
"Yakni senjata.") Maka dia menjanjikannya untuk datang, lalu mereka
pun membunuhnya, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dan
mengabarkan kepada beliau."

FATHI'L BAARI - I47



Keteransan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkannya bab tentang

menggadaikan senjata setelah bab menggadaikan baju besi, karena

pada dasamya baju besi itu bukan senjata, tetapi alat untuk melindungi
diri dari senjata. Oleh sebab itu, sebagian ulama tidak membolehkan

menghiasi baju besi meskipun kita membolehkan untuk menghiasi

senjata, seperti pedang."

Kata L>tir telah ditafsirkan oleh Sufuan (perawi hadits itu)

dengan arti "senjata". Adapun penjelasan lebih detail akan dibicarakan
pada kisah Ka'ab bin Asyraf pada pembahasan tentang peperangan.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam kalimat 'Kami menggadaiktn
kepadamu alla'mah'tidak ditemukan dalil yang menunjukkan tentang

bolehnya menggadaikan senjata. Namun, yang demikian itu termasuk
to'ridh (mengatakan sesuatu yang memberi makna berbeda dengan

apa yang dimaksud) yang diperbolehkan dalam situasi perang dan

selainnya."

Sementara itu, Ibnu At-Tin berkat4 "Tidak ada dalam hadits

tersebut dalil yang mendukung judul bab, karena maksud mereka

mengatakan hal itu hanya sebagai tipu muslihat. Akan tetapi, bolehnya
menjual senjata kepada orang kafir dapat disimpulkan dari hadits pada

bab sebelumnya."

Dia melanjutkan, "Menjual senjata atau menggadaikannya

-menurut 
kesepakatan ulama- hanya diperbolehkan kepada mereka

yang berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin atau terikat
dengan perjanjian damai. Sementara Ka'ab terikat perjanjian damai,

tetapi dia melanggar perjanjian yang ditetapkan, yaitu agar tidak
memberi dukungan kepada orang yang memusuhi Nabi SAW. Maka,
perjanjian dengan beliau dianggap batal karena perbuatannya itu, dan

Nabi SAW telah mengumumkan bahwa Ka'ab telah menyakiti Allah
dan Rasul-Nya."

Tanggapan di atas dapat dijawab bahwa apabila menggadaikan

senjata kepada orang-orang yang terikat perjanjian damai bukan
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sesuatu yang lumrah di kalangan mereka, tentu mereka tidak akan

menawarkannya kepada Ka'ab. Sebab, bila mereka menawarkan

sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan kepada Ka'ab, niscaya dia

akan curiga dan mereka tidak berhasil melakukan tipu daya. Karena

mereka saat itu sedang menjalankan tipu muslihat, maka mereka

menipunya seolah-olah akan melakukan apa yang boleh mereka

lakukan untuknya. Lalu Ka'ab sepakat atas hal itu, karena dia telah

mengenal kejujuran mereka. Maka, sukseslah tipu daya mereka untuk

membunuh Ka'ab bin Asyraf.

Adapun pernyataan bahwa Ka'ab melanggar perjanjian damai

dapat dibenarkan. Namun, dia tidak menampakkannya.

As-Suhaili mengatakan bahwa pada kalimat "Siapokah yang
mempertaruhkan dirinya untuk membunuh Ka'ab bin Asyraf"
terdapat dalil tentang bolehnya membunuh orang yang mencaci-maki

Rasulullah SAW meski dia terikat perjanjian damai, berbeda dengan

pendapat madzhab Hanafi .

4. Hewan yang Digadaikan Ditunggangi dan Diperah

,V: 3'1 ,et;\*i;t,,so,
tl' t o i. .

.l.13 ;trJl-.

Mughirah berkata dari lbrahim, "Hewan tersesat/hilang

ditunggangi sesuai kadar (biaya) makanannya, diperah sesuai kadar
(biaya) makanannya. Dan, gadai juga seperti itu.''

jj.'4Lij ,qA, ,";,'it2sr

'jk 
xfl gV

lil Jur

*': +?'t
.tlri"y,:tt

, at. z )cz \. . :,o.t 1 o.

dt f 4:e Atlr -f: ol-f G.t f
t,it zc tz '-'., t'7crtcl1, 'r 

t-.

,j q.*S (ar-ori .-: .a f -)t :lp-
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2511, Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Hewan yang digadai -boleh- ditunggangi sesuai biayanya, dan air
susu hewan -boleh- diminum apabila digadaikan. "

,*t q,E ii,r -t* bt J;rju ils *'; i,r

2512. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Punggung hewan ditunggangi sesuai biayanya apabila
digadaiknn. Air susu hewan diminum sesuai biayanya apabila
digadaiknn. Bagi yang menunggong dan meminum wajib menanggung

biayanya."

Keteransan Hadits:

Judul bab ini diambil dari lafazh hadits yang diriwayatkan Al
Hakim --dan di-shahih-kan olehnya- dari jalur Al A'masy, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Al Hakim berkata, "Keduanya (yakni Imam Bukhari dan

Muslim) tidak meriwayatkannya, karena Suffan dan selainnya hanya

menyandarkannya kepada Al A'masy."

Ad-Daruquthni menyebutkan perbedaan yang terjadi pada Al
A'masy dan selainnya, lalu dia cenderung mendukung pendapat yang

menyatakan bahwa hadits itl mauquf, dan pendapat ini juga yang

ditegaskan At-Tirmidzi. Makna hadits tersebut sesuai dengan hadits

pada bab di atas. Hanya saja pada hadits di atas terdapat keterangan

tambahan.

W )&';rL ,t4itb )'ra iUr *1 ,AG) C
(Mughirah berkata dari lbrahim, " Hewan tersesat ditunggangi sesuai

kadar [biayal makanannya, diperah sesuai kadar [biayaJ
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makanannya). Mughirah yang dimaksud adalah Ibnu Muqsim, dan

Ibrahim adalah An-Nakha' i.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, )*,
r$lb (sesuoi [biaya] pekerjaannya). Akan tetapi, versi pertama lebih

tepat. Sa'id bin Manshur meriwayatkan atsar ini dengan sanad yang

maushul dari Husyaim, dari Mughirah.

* *ltt (dan gadai sama seperti itu). Yakni, dari segi hukum

yang disebutkan. Lafazh ini disebutkan dengan sanad yang maushul

oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur seperti di atas dengan lafazh.

V :s, a'H ,; q ts sy ,r4i1o )e. 6'i z:'ril'r ug ri1 trilr
(Hewan tunggangan apabila digadaikan, maka ditunggangi sesuai

kadar fbiayal maknnannya; dan apabila ia memiliki air susu, makct

air susu itu diminum sesuai kndar [biayal makanannya).

Hammad bin Salamah dalam kitabnya Al Jami'meriwayatkan

dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari lbrahim. dengan lafazh yang

lebih jelas, 6'S*-t 611 ,r4i1i f )*Vi .'it '+;"aa',#:r tit

ft * *, ,f fr ft (,4pabila seekor kambing digadaiknn, maka

pemegang gadai boleh meminum air susunya sesuai kadar [biayaJ
makanan knmbing itu. Apabila ia mengambil air susu lebih dari hargct

makanan kambing itu, maka itu adalah riba).

^;ib. *i y|}r thewan yong digadaikan ditunggangi sesuai

Uioyonyoi. Demikian yang tercantum pada semua riwayat, yakni

dalam bentuk pasif (ditunggangi). Begitu pula dengan kata "diperah".

Ini termasuk kalimat berita yang bermakna perintah. Namun, tidak

dijelaskan dengan pasti apa yang diperintahkan.

Adapun maksud kata ar-rahn (gadai) di sini adalah al marhuun

(yang digadaikan). Hal ini telah dijelaskan pada jalur yang kedua.

"Punggung hewan ditunggangi sesuai biayanya opabila digodaikan".
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'z;A qtF-: *7- ,t!t &j (bagi yang menunggang dan

meminum wajib menanggung biayanya), yakni siapapun orangnya,

dan ini adalah makna lahiriah hadits itu. Di dalamnya terdapat hujjah
bagi yang membolehkan bagi pemegang gadai untuk mengambil
manfaat dari apa yang digadaikan apabila dia mengeluarkan biaya
atau tenaga untuk merawatnya, meskipun tidak diizinkan oleh pemilik
barang. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat, "Pemegang gadai (barang
jaminan) boleh memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan cara

memrnggangi atau memerah susunya sesuai biaya makanannya, dan

dia tidak boleh mengambil manfaat selain kedua cara itu berdasarkan

makna yang dipahami dari hadits tersebut."

Adapun klaim bahwa lafazh itu bersifat mujmal (global), maka
redaksi hadits menunjukkan tentang bolehnya mengambil manfaat
sebagai imbalan biaya yang dikeluarkannya. Namun, hal ini khusus
bagi pemegang gadai. Sebab, meski hadits itu bersifat global, tetapi
khusus bagi pemegang gadai. Dan, pemanfaatan orang yang
menggadaikan terhadap barang yang digadaikannya adalah karena dia
pemiliknya, berbeda dengan pemegang barang yang digadaikan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh
mengambil manfaat apapun dari barang yang digadaikan. Mereka
menakwilkan hadits di atas, karena menyelisihi qiyas (analogi) dari
dua segi:

Pertamo, membolehkan kepada selain pemilik untuk
menunggang dan minum tanpa izin pemiliknya.

Kedua, mengharuskan untuk mengganti manfaat itu dengan
nafkah, bukan dengan harga.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini 
-menurut 

mayoritas ahli
fikih- tertolak dengan kaidah dasar yang telah disepakati serta atsar
yang tidak diperselisihkan tentang ke-shahihan-nya. Bahkan, hadits
ini mansukh (dihapus hukumnya) berdasarkan hadits Ibnu Umar yang

IS2 - FATHIIL BAARI



telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya, 'cgj i

:.\\ *'f it t6 (Tidak boleh memerah hevan ternak seseorang

tanpa izinnya)."

Imam Syaf i berkata, "Kemungkinan yang dimaksud hadits itu

adalah; barangsiapa menggadaikan hewan yang memiliki air susu atau

hewan tunggangan, maka pemiliknya tidak boleh dilarang untuk

mengambil air susu atau memanfaatkan punggungnya. Maka, hewan

itu tetap diperah dan ditunggangi oleh pemiliknya seperti halnl'a

sebelum digadaikan."

Pernyataan ini ditanggapi oleh Ath-Thahawi, seperti yang

diriwayatkan Husyaim dari Zakariya dengan lafazh: fi'u'f ti.tSlt ,>:G o1

W ,ctit ;i gpabila hewan digadaikan, mctka pemegang gadai

wajib menonggung makanannya). Menurutnya. yang dimaksud oleh

hadits adalah pemegang gadai, bukan orang yang menggadaikan.

Kemudian dia menjawab bahwa hadits pada bab di atas berlaku

sebelum turunnya pengharaman riba. Adapun setelah diharamkanny'a

riba, maka seluruh bentuknya juga diharamkan. seperti menjual air

susu dalam kantong susu hewan. Begitu pula dengan utang yang

mendatangkan manfaat bagi pemberi utang.

Dia berkata, "setelah riba diharamkan, maka hukum yang

membolehkan bagi pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari

barang yang digadaikan juga dihapus."

Pendapat ini ditanggapi bahwa penghapusan suatu hukum tidak

dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan, dan untuk mengetahui

mana di antara kedua dalil itu yang lebih dahulu tidak mungkin

dipastikan, sementara keduanya masih mungkin untuk

dikompromikan.

Jalur periwayatan Husyaim yang disebutkan di atas diklaim oleh

Ibnu Hazm bahwa Ismail bin Salim Ash-Sha'i-eh telah menyendiri

dalam menukil "keterangan tambahan" dari Husyaim. dan hal ini
merupakan kekeliruannya yang mencampuradukkan hadits. Tapi.
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pendapat ini dikritik bahwa Imam Ahmad telah meriwayatkannya

dalam Musnad-nya dari Husyaim. Begitu pula Ad-Daruquthni
meriwayatkan dari jahtr Ziyad bin Ayyub, dari Husyaim. Sementara

itu, Al Auza'i, Al-Laits dan Abu Tsaur memahami bahwa hadits di
atas berlaku apabila pemilik gadai tidak mau membiayai perawatan

sesuatu yang digadaikan, maka saat itu pemegang gadai diperbolehkan

untuk mengeluarkan biaya perawatan hewan yang digadaikan. Selain

itu, dia juga diperbolehkan untuk mengambil manfaat dengan

menunggangi atau meminum air susu hewan itu sebagai imbalan

nafkah (biaya) yang dikeluarkan, dengan syarat manfaat yang diambil
tidak melebihi biaya yang dikeluarkan.

Sebagian mengatakan bahwa hikmah penggunaan kata ad-darr
dan tidak menggunakan kata al-labanr adalah sebagai isyarat bahwa

apabila pemegang barang yang digadaikan itu memerah susu hewan

tersebut, maka hal itu diperbolehkan, karena ad-darr adalah air susu

yang keluar langsung dari sumbernya. Berbeda apabila air susu itu
berada dalam wadah lalu digadaikan, maka dalam hal ini tidak boleh
mengambil manfaat darinya sedikitpun.

Al Muwaffiq berhujjah dalam kitab Al Mughni bahwa nafkah

hewan adalah wajib, sementara pemegang gadai memiliki hak pada

hewan yang digadaikan itu. Pemenuhan haknya dapat terlaksana

dengan merawat hewan yang digadaikan. Kemudian pekerjaannya ini
diberi imbalan dengan mengambil manfaat dari hewan yang

digadaikan. Yang demikian itu diperbolehkan, seperti apabila suami

tidak mau memberi nafkah kepada istri, maka sang istri boleh
mengambil harta suami tanpa izinnya.

I Kala darr dan laban sama-sama bermakna air susu, hanya saja r/arr digunakan untuk air susu yang
masih dalam kantong susu hewan. sedangkan laban digunakan untuk yang masih dalam kantong susu
maupun yang telah diperah -penerj.
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5. Menggadaikan kepada Orang Yahudi dan Lainnya

^6';-\::.:Jt-t W bt'o*t
'*"r, 'oi'r', 6L'r:t-# €

2513.Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW *.-U"ti
makanan (yakni tidak tunai) dari orang Yahudi, dan beliau

menggadaikan baju besinya."

Keterangan

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah yang telah
dikemukakan. Maksudnya adalah menj elaskan bolehnya berhubungan
dan bekerjasama dengan non-muslim, seperti yang telah dijelaskan.

6. Apabila Terjadi Perbedaan Antara Pemberi Gadai dan
Pemegang Gadai, Maka Bagi yang Mengajukan Gugatan Harus
menunjukkan bukti dan Bagi yang Tergugat Harus Bersumpah

'6i 
t& i'J* i:c"^EU,rj i'*

* ;At ,;''#t ii ;i *,,k':r'
2514. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Aku menulis (surat)

kepada Ibnu Abbas, maka dia menulis kepadaku. "Sesungguhnya Nabi
SAW menetapkan sumpah bagi yang tergugat."

4t o\,4

i"'b
^..iir Jiii t-r,+

I e t

*

ut-

..i. .. tcz \. . - ).@ ,.t :4.:e AlJl q, y,

,L,5b f ;r ht ,4 f
iG :Jv ,l.ts eri ?

,
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2515-2516. Dari Abu Wa'il, dia berkata: Abdullah RA berkata,

"Barangsiapa melakukan sumpah yang dapat menentukan hak

kepemilikan terhadap harta, padahal sumpahnya itu palsu, maka dia

akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian

Allah menurunkan pembenaran tentang hal itu, 'Sesungguhnya orong-

orang yong menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah

mereka dengan harga yang sedikit -beliau membaca hingga oyat-
odzab yong pedihi " (Qs. Aali Imraan l3): 77) Kemudian Al Asy'ats

bin Qais keluar kepada kami dan berkata, "Apakah yang diceritakan

Abu Abdurrahman kepadamu?" Dia berkata, "Maka kami pun

menceritakan kepadanya." Dia berkata, "Ia benar, ayat itu turun

berkenaan denganku. Pernah antara aku dan seorang laki-laki terjadi

perselisihan tentang sumur. Lalu kami memperkarakannya kepada

Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Dua orang

sal<simu atau sumpahnya'. Aku berkata, 'Sesungguhnya bila demikian

ia bersumpah dan tidak peduli'. Rasulullah bersabda,'Barangsiapa

melakukan sumpah yang dapat menentukan hqk kepemilikan terhadap

harta, padahal sumpahnya itu palsu, maku dia akan bertemu Atlah
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dalam keadaan murka kepadanya.' Kemudian Allah menurunkan

pembenaran atas hal itu. Kemudian dia membaca ayat,'Sesungguhny'a

orong-orang yang menukar janji (nya denganl Allah dan sumpah-

sumpah mereka dengan harga yang sedikir -hingga- adzab yang

pedih'. "

Keterangan Hadits:

Definisi penggugat dan yang tergugat akan diterangkan pada

pembahasan tentang kesaksian. Namun, definisi paling singkat adalah

bahwa penggugat adalah pihak yang apabila dia meninggalkan

perkara, maka perkara dianggap selesai, sedangkan yang tergugat

adalah kebalikannya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; yang

pertama adalah hadits Ibnu Abbas.

*t y i' o,; dt"ol}l'& (dia mentiis kepadaku bahu'ct

Nabi SAll). Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

kesaksian. Maksud Imam Bukhari adalah bahrva hadits ini harus

dipahami secara umum. Berbeda dengan mereka yang mengatakan

bahwa perkataan yang dijadikan pegangan dalam masalah gadai

adalah perkataan pemegang gadai selama tidak melebihi batas apa

yang digadaikan, sebab gadai bagaikan saksi bagi pemegang gadai.

Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari cenderung berpendapat

bahwa gadai tidak dapat menempati posisi saksi.''

Hadits kedua dan ketiga adalah hadits Abdullah bin Mas'ud dan

Asy'ats. Kedua hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang

memberi minum. Maksud Imam Bukhari menyebutkan keduanl'a

adalah, karena di dalamnya terdapat sabda Nabi SAW kepada Al
Asy'ats "Dua orong saksimu atou sumpahnya". dimana dalam kalimat
ini terdapat keterangan yang mendukung judul bab, yaitu keharusan

bagi penggugat untuk mendatangkan bukti.
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Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab

kepada lafazh yang tertulis pada sebagian jalur periwayatan hadits

Ibnu Abbas. Hadits yang dimaksud dinukil oleh Al Baihaqi dan

selainnya, seperti yang akan dijelaskan. Seakan-akan karena hadits itu

tidak memenuhi kriteria hadits Shahih Bukhari, maka dia

mencantumkannya sebagai judul bab, lalu menyebutkan hadits

penguat yang memenuhi kriterianya.

Penutup

Pembahasan tentang gadai memuat t hadits marfu' yang

disebutkan secara maushul. Hadits yang diulang sebanyak 6 hadits,

dan 3 hadits tidak diulang. Imam Muslim meriwayatkan pula hadits-

hadits tersebut kecuali hadits Abu Hurairah. Dalam pembahasan ini
juga disebutkan? atsar dari Ibrahim An-Nakha'i.
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49. KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK

1. Memerdekakan Budak dan Keutamaannya

Dan firman Allah, "Melepaskan budak dari perbudaknn, atau

memberi malcan pada hari kelaparan (kepado) anak yatim yang ada

hubungan kerabat." (Qs. Al Balad (90): l3-15)

;;; I d. J$ ,iC ,f i ,* '.--t, te"; i * *
i;t 6ti ,y,, 6 ,*, f h' & 'Jtt',SG ,^* it uy,
; '..;i$ .)6t q:t:p, *.1<, I' t;Lr ry
\t',ru,, #'; e'tar # ; ,c ,)t q'Jatrc :a;t1-'y

, -. ,
'ri- 

f'r: .:\t ?P lL '; l' .ri * iiwi i '; y A t;4b

.'o;:Ltt -:ti, 'di

2517.Dari Sa'id Ibnu Marjanah (sahabat Ali Uin ffr.uii, Oiu

berkata, Abu Hurairah RA berkata kepadaku: Nabi SAW bersabda,
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"Siapa saja yang memerdekakan seorang muslim, maka Allah akon
menyelamatkan dengan sebab setiap satu anggota badan budak itu,
satu anggota badan orang yong memerdekakannya dari neraka."
Sa'id Ibnu Marjanah berkata, "Aku berangkat menyampaikan hal itu
kepada Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain RA pergi menuju budak
miliknya yang telah dibelinya dari Abdullah bin Ja'far dengan harga
10.000 dirham -atau 1000 dinar- lalu dia memerdekakannya."

Keterangan Hadits:

(Bismillahiruahmanirrahiim. Memerdekakan budak dqn
keutamaannya). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas periwayat.
Sementara itu, Ibnu Syibawaih menambahkan kata "bab,, setelah
basmalah. Sedangkan Al Mustamli, menambahkan ,,kitab

memerdekakan budak" sebelum basmalah tanpa mencantumkan kata
*bab". Adapun An-Nasafi menyebutkan kata ..kitab,' dan ..bab"

sekaligus.

Kata Al 'Itq (memerdekakan) berarti menghapus kepemilikan.
Al Azhari berkata, "Lafazh ini diambil dari kata ataqa al foras.
artinya: kuda itu mendahului. Juga dari kata ataqa al farakh, artinya:
anak burung itu terbang. Sebab apabila budak itu dimerdekakan, maka
dia terbebas dan pergi ke mana saja yang dia kehendaki."

€.* q cri; Jli, d'1, (Dan Jirman Altah Ta,ala.

"Melepaskan budak dari perbudakan -hingga- kekerabatan."T.
Dalam riwayat Abu Dzarr disebutkan hingga firman-Nya, ath'anla
(memberi makan), sedangkan dalam riwayat selainnya disebutkan
dengan lafazh ith'aam, dan keduanya merupakan bacaan yang
masyhur untuk ayat ini.

Maksud fakku raqabah (melepaskan leher) adalah
membebaskan diri seseorang dari perbudakan. yakni menamakan
sesuatu dengan nama sebagiannya. Hanya saja "leher" disebutkan
secara khusus sebagai isyarat bahwa keputusan majikan terhadap
budak bagaikan belenggu di lehernya. Apabila dia dibebaskan, maka
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akan terlepas belenggu dari lehemya. Kemudian disebutkan dalam

hadits shahih bahwa lafazh "fakku raqabah" khusus bagi siapa yang

membantu dalam memerdekakan budak sampai merdeka.

Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari

hadits Al Bara' bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 6i,i
t'rii i:i ft qot ,r ,j6 \;:r,, 'ti( 1' 

'JH6"',P,+t:), cttit;,tt

9 e',#'01*1'ellt ,\ib. (merdekakan jiwa dan bebasksn budak.

Dikntakan, "Wahai Rasulullah! Buknnkoh keduanya satu makna? "

Beliou bersabda, "Tidak, sesungguhnya memerdekakan jiwa adalah

engkau memerdekaknnnya. Sedangkan membebaskan budak adalah

engkau meno long me mb e b as kannya. ").

Riwayat ini terdapat dalam hadits panjang yang sebagiannya

diriwayatkan dan di-shahih-kan oleh Imam At-Tirmidzi. Apabila
menolong membebaskan budak mempunyai keutamaan, maka

memerdekakannya tentu lebih utama.
.-,.,..
$EV oi +- * (Sa'id lbnu Marjanah). Marjanah adalah nama

ibunda Sa'id, ."d*gt* bapaknya bernama Abdullah yang biasa

dipanggil Sa'id Abu Utsman.

Maksud "sahabat Ali bin Husain" adalah Zainal Abidin bin
Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sa'id Ibnu Marjanah senantiasa

menyertainya sehingga dikenal sebagai sahabatnya. Adapun mereka

yang mengatakan bahwa dia adalah Sa'id bin Yasar Abu Al Habbab

adalah tidak benar. Sa'id Ibnu Marjanah tidak memiliki riwayat dalam

kitab Shahih Bukhari selain hadits ini. Lalu Ibnu Hibban

menyebutkannya dalam deretan tabi'in dan memastikan adanya

riwayatnya dari Abu Hurairah. Namun, kemudian dia salah dengan

memasukkan Sa'id Ibnu Marjanah sebagai generasi sesudah tabi'in
(tabi'ut-tabi'in) seraya mengatakan bahwa dia tidak mendengar

riwayat langsung dari Abu Hurairah. Padahal dalam riwayat ini Sa'id

rnengatakan, "Abu Hurairah berkata kepadaku". Penegasan bahwa dia

mendengar langsung riwayat dari Abu Hurairah tercantum pula dalam
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riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan selain keduanya. Dengan

demikian, tertolaklah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.

,ytt q @iopa saia). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ashim

bin Ali bin Ashim bin Muhammad disebutkan dengan lafazh, # *-i

(Siapo saja di antora orang Islam)- Pembatasan dengan kata

"muslim" tercantum pula dalam riwayat Imam lvluslim dan An-Nasa'i
dari jalur Ismail bin Abu Hakim, dari Sa'id Ibnu Marjanah.

)6t q tlbl @nggota badon dari neraka). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, )6t q : t:P (Anggota badan darinya dari

nereka)- Dia menukil pula dari jalur Ali bin Al Husain, dari Sa'id Ibnu
Marjanah, sebagaimana akan disebutkan secara ringkas oleh Imam
Bukhari pada pembahasan tentang kafarat (tebusan) sumpah dengan

lafazh: ,.A'+'j & ,6t a n;Uei U G& W P J* in' 6;ci (Allah

*r*brbort*, dengan sebab setiap'anggota'ioao, iudak itu, sattt
anggota badannya dari neraka, hingga kemaluannya dengan sebab

kemoluan budak yang dibebaskan).

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Ka'ab bin Murrah

disebutkan: Q' o;k r6t i/ k'k e€ ;;,"t;-l Gijl;*i # u-,i 6:
)6, q t$tfi Us a:1Jirp ",*"i e7J5 {;r ,:$i ,& (siapa saia cti

antora seorong muslim yang memerdekokan dua wonita muslimoh.

maka kcduanya menjadi sebab kebebasanny'q dari neraka, duct

anggota badan dari wanita membebaskan salu anggota badan

darinya. Dan siapo saja di antara muslimah )'ang memerdeknkctn

seorang muslimah, maka dia menjadi sebab kebebasannya dori
nerala). Sqnad hadits ini hasan.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu
Umamah, dan Ath-Thabrani dari hadits AMurrahman bin Auf, dengan

periwayat yang terpercaya.

y: 'r:,Jjhti @ku berangkat menyontpaikannya). Yakni.

menyampaikan hadits tersebut. Dalam riua-vat Imam Muslim
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disebutkan , 'e_'^f1it ;;-; drt V qPt '+ ;; ?,Z\h'tit lttu
berangkat ketika mendengar hadits dari Abu Hurairah, lalu

menc er it akanny a kep ada Al i).

Ahmad dan Abu Awanah menambahkan dari jalur Ismail bin

Abu Hakim, dari Sa'id Ibnu Marjanah, '';.i ''-J;i tSt'nt*';ui'

F ,iti t;;--i ,fjU $h (Ali bin Husain berlrata, "Engkau mendengar

hal ini dari Abu Hurairah?" Dia meniawab, "Benar.").

i y ;lcir h' e, * U ,{t:,;a lnti bin Husain berangtrnt

menuju budak mililcnya). Nama budak tersebut adalah Mutharrif,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ismail bin Abu Hakim yang

dikutip oleh Imam Ahmad, Abu Awanah dan Abu Nu'aim dalam

Mustalchraj keduanya terhadap Shahih Muslim.

Adapun Abdullah bin Ja'far adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia

adalah anak paman dari bapak Ali bin Husain yang meninggal dtrnia

pada tatrun 80 H. Sedangkan Sa'id bin Marjanah meninggal dunia

pada tatrun 97 H, dan Ali bin Al Husain wafat 3 atau 4 tahun lebih

dahulu darinya.

Kalimat "sepuluh ribu dirham atau seribu dinar" merupakan

keraguan dari periwayat. Ini memberi isyarat bahwa satu dinar pada

masa itu senilai 10 dirham. Al Ismaili meriwayatkan dari Ashim bin

Ali, dia berkata, "sepuluh ribu dirham", tanpa ada keraguan-

'ri;tl6 (lalu memerdekakannya). Dalam riwayat Ismail

disebutkan, :, yi,} Ui ,*"\16n"nou berkataJ, "Pergilah! Engkau

merdelra, demi wajah Allah.").

Pada hadits ini terdapat keutamaan memerdekakan budak, dan

membebaskan budak laki-laki lebih utama daripada membebaskan

budak wanita, menyelisihi mereka yang beranggapan memerdekakan

budak wanita lebih utama dengan alasan bahwa memerdekakannya

dapat menjadikan anaknya sebagai orang yang merdeka; baik dia

kelak dinikahi oleh laki-laki merdeka atau budak, berbeda apabila
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yang dibebaskan adalah budak laki-laki. Akan tetapi dari sisi lain.

memerdekakan budak wanita terkadang justru menyia-nyiakannya

(yakni tidak ada lagi yang bertanggung jawab atasnya -penerj). Di
samping itu, memerdekakan budak laki-laki memiliki kepentingan

umum yang tidak ditemukan pada wanita, seperti kelayakannya untuk
menjadi hakim dan lainnya yang hanya layak bagi laki-laki.

Kalimat *Allah akan membeboskon dengan sebab setiap satu

anggota badan budak itu, satu anggota badan orang yang

memerdekakannya" mengisyaratkan bahwa tidak sepatutnya ada

kekurangan pada budak yang dibebaskan agar seluruh anggota badan

orang yang memerdekannya terbebas pula dari api neraka. Namun, Al
Khaththabi mengisyaratkan bahwa kekurangan pada diri budak

mungkin diimbangi oleh manfaat. Sama seperti budak yang dikebiri.
tetapi dapat memberikan manfaat yang tidak dapat diberikan oleh
budak yang nonnal. Pendapat ini telah diingkari oleh An-Nawawi dan

selainnya. An-Nawawi berkata, "Tidak diragukan bahvra

membebaskan budak yang dikebiri atau ada kekurangannya memiliki
keutamaan, akan tetapi membebaskan budak )'ang sempurna lebih
utama."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Di sini terdapat isyarat bah'*-a

sepatutnya budak yang dibebaskan untuk membayar tebusan adalah

seorang mukmin, sebab kafarat dapat membebaskan dari neraka, maka

semestinya dilakukan juga dengan sesuatu yang dapat membebaskan

seseorang dari neraka."

Ibnu AI Arabi mempertanyakan makna kalimat "kemaluan

dengan kemaluon", karena kemaluan tidak ada kaitannya dengan dosa

yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka, kecuali zina. Apabila
dipahami bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil karena

menyentuhkannya ke paha wanita misalnya. maka tidak ada

kemusykilan tentang pembebasannya dari neraka. Bila tidak demikian.

maka zina adalah salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni

kecuali dengan bertaubat. Kemudian dia berkata. ''Kemungkinan yang

dimaksud adalah memberatkan timbangan, yakni diberi tambahan
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kebaikan bagi orang membebaskan budak, sebanding dengan beratnya

dosa berbuat zina." Namun, yang demikian itu tidak khusus pada

kemaluan saja, bahkan berlaku pada semua anggota badan, seperti

tangan untuk merampas atau lairrnya.

2. Budak Mana Yang Paling Utama?

y\t ,p 4t';t- :'Jv'o,-?nt qr\i ,Sri f S!) €i *
Lli,* * e\Vi lt, tt;i :Jv.pi,F'ei *;
rJtuf 'j'ry 

'Lji .q$t + 6?, d r;vlf i,So r'Jii quiSt

u$t 7r 'jd U;if 'j'ry i,su .G?\ A5'ri ,\rb ,*1 i,lu
'o* ,rb Ar'J:ta n* 6V ,?t q

2518. Dari Abu Murawih, dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Aku

bertanya kepada Nabi SAW, 'Apakah amalan yang paling utama?'

Beliau bersabda, 'Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya'. Aku

berkata, 'Budak mana yang paling utama (dibebaskan)?' Beliau

bersabda, 'Yang paling mahal harganya dan tinggi nilainya bagi

mojikannya'. Aku berkata, 'Jika aku tidak melakukan?' Beliau

bersabda, 'Bantulah orangyang tersia'siakan atau membuatkan untuk

orang yang tidak produktif/tidak berketerampilan.' Dia berkata, 'Jika

aku tidak melakukan?' Beliau bersabda, 'Engkau meninggalkan

keburulmn terhadap monusiQ, ftareno sesungguhnya itu adalah

s e de kah yang englau s e dekahlran kepada dir imu' ."

@:
OYri( :jri |ang paling yang dinukil oleh

kebanyakan periwayat, dan juga

Sementara itu, dalam riwayat Al
merupakan riwayat An-Nasa'i.

Kasymihani disebutkan dengan
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lafazh, dl'li ga"g paling mahal) dan demikian juga yang terdapat

dalam riwayat An-Nasafi .

Ibnu Qurqul berkata, "Makna keduanya tidak jauh berbeda."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari

jalur Hammad bin Zaid,, daiHisyam, disebutkan dengan lafazh: v";ki

ti rgrng paling banyak [mahalJ harganya). Maka, riwayat ini

menj elaskan maksud riwayat sebelumnya.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini berlaku bagi siapa yang ingin

membebaskan seorang budak. Namun, jika seseorang 
-misalnya-

memiliki 1000 dinar dan ingin menggunakannya untuk membeli

budak yang akan dibebaskan, lalu dia menemukan budak yang mahal

atau dua orang budak yang bias4 maka membeli dua budak adalah

lebih utama." Dia melanjutkan, "Hal ini berbeda dengan hewan

kurban, karena seekor hewan yang mahal dalam hal ini lebih utama

daripada 2 ekor hewan yang biasa, sebab yang menjadi maksud utama

di sini adalah membebaskan budak; sedangkan dalam hal kurban.

maksud utamanya adalah daging yang bermutu." Akan tetapi yang

lebih tepat bahwa yang demikian itu berbeda-beda sesuai perbedaan

individu. Terkadang seorang budak bila dibebaskan akan memberi

manfaat yang lebih banyak dibandingkan manfaat yang dihasilkan

oleh dua orang budak atau lebih. Begitu pula halnya dengan daging.

terkadang daging yang banyak lebih dibutuhkan daripada daging yan*e

bermutu, karena daging yang banyak dapat dibagikan kepada orang-

orang yang membutuhkan. Dengan demikian, yang menjadi pedoman

adalah manfaatnya. Manakala manfaat yang diperoleh lebih banyali.

maka itu lebih utama, baik jumlahnya banyak atau sedikit.

Hadits ini dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat Imam

Malik bahwa memerdekakan budak kafir yang mahal harganya, itu

lebih utama daripada membebaskan budak muslim yang murah

harganya. Namun, pendapat ini tidak disetujui oleh Ashbagh dan

selainnya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan redaksi

'harganya lebih tinggi/mahal", yakni dari kalangan kaum muslimin.
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Pembatasan dengan kaum muslimin telah disebutkan pada hadits yang

pertama.

Vi 
'+ +:A1: (dan paling bernilai bagi majikannva). Yakni,

sangat disenangi oleh majikannya. Membebaskan budak yang

demikian lebih utama, karena pada umumnya hal itu hanya terwujud

dengan ketulusan hati sang majikan. Sama seperti firman Allah,

"sungguh kamu tidak aksn mencapai kebaikan hingga kamu

mena/kahkan sebagian dari opa yang kamu sukai. "

tJo( p irP ,i:ji (Aku berknta, "Jika aku tidak melakukan?").

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, $if I o1U-fti (Bagaimana

menurutmu apabila aku tidak melakukannya?). Yakni jika aku tidak

mampu melakukan hal itu. Dalam redaksi itu disebutkan "perbuatan",

padahal yang dimaksud adalah "kemampuan". Sementara dalam

riwayat Ad-Daruquthni di dalam kitab Al Ghara'iD disebutkan dengan

lafazh, tpi i o$ 11it" aku tidokmampu?).

6"-A 4 @ngkau menolong orang yang tersia-sialan).

Demikian yang dinukil oleh semua periwayat Shahih Bukhari,

sebagaimana ditegaskan oleh Iyadh dan selainnya. Demikian pula

yang tercantum dalam Shahih Muslim kecuali dalam riwayat As-

Samarqandi, seperti ditegaskan oleh Al Qadhi lyadh. Sementara itu,

Ad-Daruquthni dan selainnya menegaskan bahwa Hisyam

meriwayatkan demikian tanpa diikuti oleh perawi lain yang juga

menukil dari bapaknya.

Abu Ali Ash-Shadafi berkata sebagaimana saya nukil dari

tulisan tangannya, "Telah diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah

dengan lafazh rl..;(a (tersia-siakan), padahal yang benar adalah htb

(orang yang bekerja) sebagaimana dikatakan Az-Zuhti."

Sementara Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari

Hisyam, dengan lafazh ti;tiP. Ma'mar mengatakan bahwa Az-Zului
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berkata, "Hisyam telah mengubah lafazh ini. dimana seharusnl'a

adalah thtb ."

Ad-Daruquthni berkata, "Pendapat ini benar, karena sesudahny'a

disebutkan lafazh akhroq, yakni orang yang tidak produktifdan tidak
mampu bekerja dengan baik." Ali Al Madini berkata, "Mereka

mengatakan bahwa Hisyam melakukan perubahan pada kata itu."

Adapun riwayat Ma'mar dari Zuhri yang dinukil Imam Muslim

-seperti terdahulu- disebutkan dengan lafazh ti;t-p. Akan tetapi As-

Samarqandi justru mengatakan sebaliknya, seperti dinukil oleh Iyadh.

Lalu saya mengemukakan makna riwayat Hisyam yang sesuai dengan

konteks hadits, yaitu bahwa yang dimaksud dengan dha'ian adalah

yang tidak memiliki apa-apa karena miskin atau banyak tanggungan.

Dengan demikian, ia kembali kepada makna pertama.

fJSi p oti jikn aku tidak melakuknn). Yakni, tidak membuat

dan tidak pula membantu. Dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan.

"*b 
\ 41tt {bagaimono pendapatmu jika aku lemoh). Riwayat ini

memberi keterangan bahwa kalimat'Jika aku tidak melakukan" yakni

karena tidak mampu, bukan karena faktor lain seperti malas dan

sebagainya.

?t q o,$t L33 (engkau meninggalkan keburukqn terhadap

manusia). Hal ini menjadi dalil bahwa menahan diri untuk tidak
melakukan keburukan termasuk usaha yang dapat mendatangkan

pahala atau siksa. Akan tetapi pahala tidak didapatkan oleh seseorang

yang meninggalkan keburukan, kecuali jika disertai niat dan

kesengajaan. Adapun jika seseorang meninggalkan keburukan tanpa

niat dan kesengajaan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Demikian
pendapat Al Qurthubi secara singkat.

Pada hadits ini terdapat penjelasan bahrva jihad merupakan

amalan paling utama setelah iman. Ibnu Hibban berkata. "Huruf wau'u

(dan) pada hadits Abu Dzar ini bermakna'tsutttnta' (kemudian), dan

begitu pula maknanya dalam hadits Abu Hurairah." Yakni, hadits Abu
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Hurairah yang dikemukakan sebelumnya pada bab "Orang yang

Mengatakan Iman Adalah Amal".

Adapun penjelasan dan cara mengompromikan riwayat-riwayat
yang saling berbeda tentang amalan yang paling utama telah

dikemukakan di tempat itu. Dikatakan bahwa jihad digandengkan

dengan iman di tempat ini, karena jihad pada saat itu merupakan

amalan paling utama.

Al Qurthubi berkata, "Jihad lebih utama pada saat ia menjadi

keharusan setiap individu, dan berbakti kepada kedua orang tua lebih
utama bagi mereka yang memiliki orang tua, dimana ia tidak boleh

berjihad kecuali dengan izin keduanya."

Kesimpulannya, jawaban yang diberikan berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan kondisi orang yang bertanya.

Pelaiaran vang danat diambil

l Bersikap sopan dalam mengajukan pertanyaan susulan.

2. Kesabaran dan sikap lemah-lembut seorang mufti dan pengajar

terhadap muridnya. Ibnu Hibban, Ath-Thabari dan lainnya
meriwayatkan dari jalur Abu Idris Al Khaulani dan lainnya dari
Abu Dzarr: Nabi SAW telah menceritakan kepada kami satu

hadits panjang tentang sejumlah pertanyaan dan jawabannya

yang mengandung faidah, di antaranya pertanyaan tentang

orang mukmin yang paling sempurna, orang muslim yang paling

selamat, hijrah, jihad, sedekah dan shalat yang paling utama. Di
dalamnya disebutkan juga tentang para nabi, jumlah mereka,

serta apa yang diturunkan kepada mereka. Begitu pula tentang

perintah, larangan dan lainnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat

bahwa menolong orang yang mempunyai keterampilan lebih utama
daripada menolong orang yang tidak mempunyai keterampilan. Orang
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yang tidak berketerampilan lumrah untuk ditolong, sebab hampir

setiap orang akan menolongnya. Berbeda dengan orang yang memiliki
keterampilan, karena kemasyhurannya maka hampir tidak ada orans

yang memperhatikan dan menolongnya. Hal ini serupa dengan

bersedekah kepada orang yang tidak menampakkan kebutuhannya."

3. Disukainya Membebaskan Budak Saat Gerhana atau Peristiwa-
peristiwa Luar Biasa

o i.l ., to,
:glte l--$,

9 z, .3. - L. t-..

ll^b ;f g>r-zlr"iJl f & qU

2519. Dari Asma' binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Nabi SA\\'
memerintahkan untuk membebaskan budak pada saat gerhana

matahari."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ali dari Ad-Darawardi, dari
Hisyam.

,-:rL.>lt |t:t ';"i (? ,|ls t:i:? ?tt g,

2520. Dari Asma' binti Abu Bakar RA. dia berkata, "Kami
diperintahkan untuk membebaskan budak pada saat gerhana."

/z t o -/ o a c .(tlt
-\ .-.rl r.-aj.l c,l&,I '-9

J.l:t.e
4.'/

.a
..1,. l,
49U.dtr

FATHT'L BAARI - I7L



Keterangan:

Pada hadits di atas tidak disebutkan selain gerhana. Barangkali

Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang terdapat pada

sebagian jalur periway atan, t14t ht J\;;-1' :riT q Y'taq *ASt'o1

i:tV (sesungguhnyo [gerhanal matahari dan bulan adalah dua tanda

di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menakuti hamba-

hamba-Nya dengan keduonya). Kebanyakan perkara yang dijadikan

sarana untuk menakuti adalah neraka, maka sangat sesuai bila saat itu

dilakukan pembebasan budak, karena membebaskan budak dapat

menjadi pembebas dari neraka. Namun, pada saat terjadi gerhana, kita

dianjurkan untuk melakukan shalat gerhana, berbeda dengan

peristiwa-peristiwa lainnya.

4. Apabila Seseorang Membebaskan Budak yang Dimiliki oleh

Dua Orang atau Budak Wanita yang Dimiliki Secara Bersama
(Serikat)

2521. Dari Salim, dari bapaknya RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa memerdelralran budak mililcnya bersama

orang lain, apabila dia berkzcukupon, maka dibebankan kepadanya

(untuk membayar hak orang lain terhadap budak itu) kemudian budak

t er s e but dimer de kakan."

i,Jv *t yht* d,f -i; ii,r q, yj * fyV
'rr; ; y i,j,t; ok ot! ft;. t'?;*i

Jef

ar":dle

'&'t &i, ,!* it'Jy'r'oi t:;;ht oa, * i it
\-J.-(,

At ?:; u, U *.i" xi oK f g'i tr';'6bi
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2522. Dari Abdullah bin Umar RA bahrva Rasulullah SA"\-

bersabda, "Barangsiapa membebaskan bagiannl'a pada budak yang

dimiliki bersoma (serikat), dan dia memiliki harta yang mencukupi

harga budak itu, moka dibebankan kepadonya funtuk membayar hak

orang lain terhadap budak itu) dengan penoksiran yong adil, lalu

orang-orang yang bersekutu pada budak tersebut diberi (bayaran

atas) bagiannya masing-masing, kemudian budak itu dimerdekakan.

Jika pihok yang memerdeknknn (tidak manlpu membayar hak

sekutunya), makn dia memerdekakan dari budak itu sebesar hakryct

yang ada pada budok itu."

|ylt....i,r r# f 7CL333$L
2523. Dari Ibnu Umar nn, aiu U".tu,u' Rasulullah SA'*'

bersabda, "Barangsiapa memerdekakan budak yang dia miliki

bersama orang lain (serikat), makn hendaklah memerdekakan budak

itu secara l<pseluruhan jika dia memiliki harta yang mencukupi

harganya. Apabila dia tidok memiliki harta, nruka ditaksir haknl'ct

pada budok itu dengan hargo yang adil, lalu dimerdekakan sebesar

hal*tya yang oda pada budak itu."

Musaddad telah menceritakan kepada kami. Bisyr telah

menceritakan kepada kami dari Ubaidillah... dia menyebutkann)'a

secara ringkas.

2.. -z )c

,g:s V a:-,
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2524. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapo memerdekakan bagiannya pada budak atau haknya

dari persekutuan terhadap budah dan dia memiliki harta yang

mencukupi harganya dengan penal<siran yang adil (sedang), maka

budak itu telah merdeka." Nafi' berkata, "Jika tidak, maka telah

dibebaskan dari budak itu sebesar hak orang yang membebaskannya."

Ayyub berkata, "Aku tidak tahu apakah sesuatu yang dikatakan oleh

Nafi' atau sesuatu yang ada dalam hadits."

tc

,J,
^ 

.. !. o.t, .)t, o I tc(

,*) *-l-r s dbt-it ;rt1

*'t*b''u
-: s) urr'+jst i'ri''1Ji!-'

u

,tL* dt,f tli:L\t*r'* lt* e('*'ef i E*,
a.l,/ z. t ct. J-

.lr,e:*., ...fLf l" *'

2525. Dari Musa bin Uqbah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku

dari Ibnu Umar RA bahwasanya beliau berfatwa tentang seorang

budak laki-laki atau wanita yang dimiliki secara bersama (serikat),
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lalu salah seorzrng dari mereka memerdekakan bagiannya. Maka Ibnu

Umar berkata *Wajib baginya memerdekakan budak itu secara

keseluruhan jika orang yang memerdekakan (bagiannya itu) memiliki
harta yang cukup (untuk membebaskan budak tersebut secara

keseluruhan), ditaksir dari hartanya dengan harga yang adil. Lalu

diserahkan kepada sekutunya bagian mereka masing-masing dan

dibebaskan jalan budak yang dimerdekakan." Ibnu Umar

mengabarkan bahwa dia menerima hal itu dari Nabi SAW.

Al-Laits, Ibnu Abi Dzilb, Ibnu Ishaq, Juwairiyah, Yahya bin

Sa'id dan Ismail bin Umayah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu

Umar RA, dari Nabi SAW... secara ringkas.

Keteransan Hadits:

(Bab apabila seseorang memerdekakan budak yang dimiliki
oleh dua orang atau budak wanita yang dimiliki bersama). Ibnu At-
Tin berkata "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa budak

laki-taki sama dengan budak wanita karena keduanya sama-sama

budak." Dia berkatq *Telah dijelaskan pada hadits lbnu Umar (hadits

terakhir pada bab di atas) bahwa dia berfatwa tentang keduanya sama

seperti itu." Seakan-akan dia mengisyaratkan bantahan terhadap

Ishaq bin Rahawaih, "Sesungguhnya hukum ini khusus

untuk budak laki-laki." Tapi, pernyataan Ishaq ini tidak benar.

Ibnu Hazm berkata bahwa lafazh'abdun mencakup pula budak

wanita. Namun, pernyataan itu perlu ditinjau lebih lanjut, dan

barangkali yang dia maksud adalah lafazhmamluuk (yang dimiliki).

Al Qurthubi berkata, "Abdun adalah nama bagi budak laki-laki
menurut makna dasarnya, sedangkan amah adalah budak wanita.''

Atas dasar ini maka Ishaq berkata, "Sesungguhnl.a hukum pada hadits

di atas tidak mencakup budak wanita." Namun. jumhur ulama yang

tidak membedakan antara budak laki-laki dan budak perempuan dari

segi hukum, tidak sepakat dengan pendapat Ishaq. Alasan jumhur

dalam hal ini dapat ditinjau dari dua segi :
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Pertama, yang dimaksud dengan kata 'abdun pada hadits itu
adalah jenis, seperti firman Allah, t* *")t d] il (melainkan akan

datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba). Lafazh'abdun pada ayat

ini -tidak diragukan lagi- mencakup hamba laki-laki dan

perempuan.

Kedua, memasukkan hukum budak perempuan kepada budak
laki-laki, karena antara keduanya tidak ada perbedaan.

Al Qurthubi melanjutkan perkataannya bahwa hadits Ibnu Umar
dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Beliau
berfatwa tentang budak laki-laki dan budak perempuan yang dimiliki
secara bersama (serikat)... lalu pada bagian akhirnya dikatakan... dia
mengabarkan bahwa dia menerima hal itu langsung dari Nabi SAW."
Secara zhahir, semuanya adalah marfu'(langsung dari Nabi SAW).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, !7'n oS ,i
'!1 \i F ,li (BaranSsiapa bersekutu memiliki seorqng budak taki-laki

atau wanita). Ini adalah riwayat paling tegas yang saya temukan
tentang hal itu.

Riwayat serupa telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari jalur
Ibnu Ishaq, dari Nafi', dia berkata kepadanya, "Hartanya yang tersisa
digunakan untuk membebaskan budak itu hingga dia merdeka."

Sementara itu, Imam Al Haramain berkata, "Pengetahuan bahwa
budak perempuan dalam hukum ini sama seperti budak laki-laki
dicapai oleh orang yang mendengarkan hadits itu sebelum dia sempat
mencema sisi persamaan dan perbedaan keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Utsman Al-Laitsi telah
membedakan hukum keduanya dari tinjauan lain. Dia berkata,
"Apabila seseorang memerdekakan bagian budak yang menjadi
tanggungannya 

-baik laki-laki maupun perempuan- yang dimiliki
bersama (serikat), maka itu sah hukumnya dan tidak ada sanksi
apapun atasnya dari sekutu lainnya; kecuali jika yang dimerdekakan
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adalah budak perempuan yang cantik dan disukai untuk digauli, maka

orang yang memerdekakan bagiannya dikenai sanksi harta, karena

perbuatannya berdampak negatif bagi sekutu lainnya."

An-Nawawi berkata, "Pendapat Ishaq terkesan ganjil, sedangkan

pendapat Utsman tidak benar." Hanya saja [mam Bukhari mengaitkan

budak laki-laki dengan kalimat "dua orang", dan mengaitkan budak

wanita dengan kalimat "dimiliki bersama", adalah untuk mengikuti

lafazh hadits yang menjelaskan keduanya. Adapun dari segi hukum.

tidak berbeda.

',*i 'i (barangsiapa membebaskan). Kalimat ini secara zhahir

bersifat umum, tetapi dikhususkan oleh kesepakatan yang

menerangkan tidak sahnya hal itu jika dilakukan oleh orang gila, atau

orang yang dilarang menafkahkan hartanya karena tidak dapat

mengurus harta dengan baik, atau orang yang dilarang menafkahkan

harta karena dinyatakan pailit. Demikian pula budak, orang sakit yang

hampir meninggal dunia, orang kafir dan lainnya yang telah disepakati

ulama.

Imam Syaf i berkata, "Orang yang sakit dan hampir meninggal

dunia tidak boleh memerdekakan budak, kecuali tidak lebih dari

sepertiga." Ahmad berkata, "Orang yang sakit dan hampir meninggal

dunia tidak boleh memerdekakan budak secara mutlak." Adapun
pembahasan tentang pembebasan budak oleh orang kafir akan

dijelaskan kemudian.

Dari kata a'taqq (memerdekakan) dipahami bahu'a

memerdekakan sebagian diri budak atas nama orang lain tidak
mempengaruhi seluruh diri budak itu,l seperti sebagian kerabat yang

mewarisi budak lalu memerdekakan atas nama pemilik budak itu.

Maka, pembebasan ini tidak luas mempengaruhi seluruh diri budak

menurut jumhur ulama. Sementara dari Imam Ahmad terdapat satu

I Berbeda apabila seseorang memerdekakan atas nama diri sendiri, seperti dua orang bersekutu pada

seorang budak, lalu salah satu pihak memerdekakan bagiannya pada budak itu, ntaka pembebasan rni
mencakup ke seluruh diri budak tadi, dimana sekutu yang satunya tidak berhak menjadikan bagiannla
tetap sebagai budak, akan tetapi ia harus menerima pembayaran harga bagiannl'a dari pihak lang
memerdckakan. llrallahu a lan -peneri.
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riwayat yang menyatakan sebaliknya. Demikian pula apabila mukatab
(budak yang mengikat perjanjian dengan majikan untuk menebus
dirinya) tidak mampu melunasi harganya setelah dia membeli
sebagian dirinya, lalu dimerdekakan atas nama majikannya. Karena
kepemilikan dan pembebasan terjadi tanpa perbuatan majikannya,
maka dia sama halnya dengan warisan.

Apabila seseorang berwasiat untuk memerdekakan bagiannya
dari budak yang dimiliki bersama, atau berwasiat memerdekakan
sebagian dari budak yang dia miliki sendiri, maka pembebasan ini
tidak mempengaruhi seluruh diri budak, menurut jumhur ulama,
karena harta yang ada telah berpindah kepada ahli waris dan mayit
dianggap tidak memiliki apa-apa. Namun, dari madzhab Maliki
terdapat satu riwayat yang membolehkannya. Adapun hujjah jumhur
di samping makna kontekstual hadits bahwa pembebasan sebagian diri
budak lalu mempengaruhi seluruh dirinya telah menyalahi analogi,
sehingga harus dikhususkan pada apa yang disebutkan oleh nash saja,
dan memperhitungkan harga serupa dengan ganti rugi barang yang
dirusak, maka hal ini mengharuskan adanya perbuatan yang
dikategorikan sebagai pengerusakan. Kemudian makna zhahir
"barangsiapa memerdekakan" menunjukkan bahwa kemerdekaan
budak itu bersifat munjiz (terjadi saat itu juga tanpa ada penundaan),
dan mayoritas ulama memberlakukan sesuatu yang dikaitkan dengan
sifat jika sifatnya telah ditemukan, maka seperti perkara yang bersifat
munjiz.

".:,i3t ,H t* (budak yang dimiliki oleh dua orang). Ini hanya

sekadar perumpamaan, karena tidak ada perbedaan antara dimiliki
oleh dua orang atau lebih. Dalam riwayat Malik dan serainnya
disebutkan dengan lafazh syirkan, sedangkan dalam riwayat Ayyub
disebutkan dengan lafazh syiqshan, dan dalam riwayat pada bab di
atas menggunakan lafazh nashiiban. Semua lafazh ini memiliki makna
yang sama. Hanya saja Ibnu Duraid berkata, "Lafazh nashiib
digunakan untuk yang sedikit maupun yang banyak."
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Al Qazzaz berkata, "Demikian juga halnya dengan lafazh
shiqshan." Sedangkan lafazh syirkan pada dasamya adalah bentuk
infinitif (mashdar) yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan
dengannya, yaitu budak milik bersama.

Secara lahiriah, yang demikian itu berlaku bagi semua budak.
kecuali budak yang melakukan tindak pidana atau budak yan_e

digadaikan. Dalam kedua perkara ini terdapat perbedaan pendapat.

dan yang paling shahih adalah bahwa pembebasannya tidak berlaku.
sebab bila dikatakan "Dia telah bebas" akan berakibat membatalkan
hak pemegang gadai dan hak korban tindak kejahatannya. Apabila
salah satu dari dua orang yang bersekutu pada budak memerdekakan
bagiannya setelah budak itu mengikat perjanjian dengan keduanl'a
untuk menebus dirinya, dan jika kata abdun mencakup pula mukatab
(budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya) maka berarti
pembebasan itu dapat mempengaruhi seluruh dirinya, dan demikian
sebaliknya. Serupa dengannya apabila dua orang yang bersekutu telah
menetapkan kemerdekakan bagi budak milik mereka bersama setelah
keduanya meninggal dunia. Akan tetapi cakupan kata abdun (budak)
terhadap mudabbar (budak yang dinyatakan merdeka setelah
majikannya meninggal, -penerj) lebih kuat daripada cakupannr.a
terhadap mukatab. Jika seseorang membebaskan budak wanita milik
bersama, dan budak wanita ini telah berstatus Ltmmu walad (budak
wanita yang telah melahirkan anak majikannya -penerj) bagi pihak
yang satunya, maka pembebasan itu tidak mempengaruhi seluruh
dirinya. Karena, yang demikian berkonsekuensi perpindahan dari
pemilik kepada pemilik yang lain, sedangkan ummul walad tidak
menerima perlakuan demikian bagi mereka yang tidak
memperbolehkan menjualnya. Ini merupakan pendapat paling shahih
di antara dua pendapat ulama.

"i, .t! t ot' ' o '* el rr,"jt istS itp (apabila ia berkecukupan, maka ditoksir).

S..uru lahiriah, yang demikian diperhatikan saat pembebasan budak
berlangsung. Hingga apabila orang yang memerdekakan bagiannl'a
dalam kondisi sulit kemudian dia menjadi lapang, maka hukumnl'a

FATIII'L BAARI - I79



tidak berubah. Secara implisit, hadits itu menyatakan apabila pihak

yang memerdekakan bagiannya dalam kondisi sulit, maka tidak

dilakukan penaksiran harga. Hal ini telah disebutkan dengan jelas

dalam riwayat Malik, "Jika pihak yang memerdekakan (tidak mampu

membayar hak sekutunya), maka dimerdekakan dari budak itu sebesar

haknya padanya." Sedangkan bagian yang belum dimerdekakan tetap

berstatus budak. Inilah yang dipahami dari konteks hadits. Lalu,

pembahasan mengenai masalah ini akan dikemukakan ketika

menjelaskan hadits kedua dalam bab di atas.

y i; (dital<sir atasnyo).Imam Muslim dan An-Nasa'i dalam

riwayat menambahkan melalui jalur ini, & li ,f't 1 )"* q !,6 e
(Pada hartanya dengan penaksiran yang adft, tidak dfkurangi dan

tidak dilebihlan). Para ulama yang berpendapat demikian sepakat

menjual semua apa yang bisa dijual untuk melunasi apa yang menjadi

milik sekutunya, disertai perbedaan pendapat di antara mereka

mengenai hal itu. Apabila pihak yang membebaskan budak itu

memiliki utang yang sama dengan harta miliknya, maka dia dianggap

berkecukupan, dan ini adalah pendapat paling benar di antara dua

pendapat ulama. Masalah ini hampir sama dengan utang; apakah dapat

menghalangi seseorang mengeluarkan z*at atau tidak? Kemudian

dalam riwayat Asy-Syaf i dan Al Humaidi disebutkan dengan lafazh,

):u rt\i #, ,e\ * ?:;i ily (ditatrsir densan nitai pating tinggi

atau nilai yong adit). Tapi, ini adalah keraguan yang bersumber dari

Sufuan. Sementara kebanyakan perawi yang menerima darinya

menukil dengan lafazh: J:S Ci * t:l (Ditaksir atosnya dengan nilai

yang adil)dan inilah y*g b.n*

Catatan

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Az-Zuhi dari Salim

secara ringkas, dan dinukil oleh Imam Muslim dengan lafazh: ',*f i
gt * ifu io 'i oe 61 n6 e * 6 e f C'i k? (Barangsiapa
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memerdekakan bagiannya pada budak yang dirniliki bersama, maka
dimerdeknkan bagian yang tersisa dengan menggunakan hartanya.
jika ia memiliki harta yang mencukupi harga budak tersebut). Lalu Al
Khathib memasukkanlafazh, F '*lg lo ii ;;e slgika ia memitiki

harta yang mencukupi harga budak tersebut) dalam deretan kalimat
periwayat yang disisipkan dalam hadits. Sementara lafazh tambahan
ini telah dicantumkan dalam riwayat Nafi'. seperti yang akan
disebutkan.

lg iO 'i ot<3 (dan dia memiliki sesuatu yctng dapat mencukupi).

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, $ St; gtorrn

yang dapat mencukupi). Dari kata S (mencukupi) dipahami bahu-a

jika pihak yang memerdekakan apa yang menjadi bagiannya memiliki
harta, tetapi tidak mencukupi untuk membal.ar apa yang menjadi
bagian sekutunya, maka dia tidak dibebani untuk membebaskan budak
itu secara keseluruhan. Akan tetapi pendapat paling benar menurur
Imam Syaf i --dan juga madzhab Imam Malik- bahwa kesempatan
untuk membebaskan budak itu tetap diberikan sampai yang
bersangkutan memiliki harta untuk membebaskannya sesuai
kemampuannya.

ft 
'# (harga budak ira). Yakni, harga bagian yang belum

dimerdekakan dari budak tersebut. Hal ini telah dijeraskan An-Nasa'i
dalam riwayatnya dari jalur zaidbin Abi Unaisah dari ubaidillah bin
Umar, Umar bin Nafi' dan Muhammad bin Ajlan dari Nafi dari Ibnu
Umar dengan tafazh: :g{W-'rrri ,re? :4i y gi- lv'a':
'g, ,f i;qi (Dan dia memiliki harta ),ctng mencukupi untuk

membayar bagian sekutunya, maka dalom kondisi demikian dia harus
membayar bagian sekutunya dan memerdekakan budak). Adapun
yang dimaksud dengan harga di sini adalah nilai. karena harga adalah
apa yang digunakan untuk membeli benda; senlentara yang menjadi
keharusan di sini adalah nilai, bukan harga. Hal ini dapat diketahui
dari riwayat Zaid bin Abi Unaisah di atas. Dalam riwayat Ayyub di
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il3 6 (Apa yang

mencukupi nilainya dengan penaksiran yang adi[).

Adapun maksud kalimat "bagian mereko", yakni nilai yang

menjadi bagian mereka. Hal ini berlaku apabila dia memiliki sekutu

lebih dari satu orang. Adapun bila sekutunya hanya satu orang, maka

sisa harga budak yang dimerdekakan dibebankan kepada sekutunya.

Masalah ini tidak diperdebatkan oleh para ulama. Apabila budak

itu milik 3 orang, lalu 2 orang memerdekakan bagian mereka yang

masing-masing bernilai 213 dan 113, maka apakah keduanya

membayar bagian sekutu ketiga (yang bernilai ll2 dari budak) secara

rata ataukah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing?

Mayoritas ulama memilih pendapat yang kedua. Sedangkan dalam

madzhab Maliki dan Hanbali terdapat perbedaan seperti perbedaan

dalam masalah syuf'ahjika dimiliki oleh dua orang; apakah keduanya

mengambil secara rata ataukah sesuai prosentase yang dimiliki
masing-masing?

,tdt {" !:u y * i,;t-iu { ,fi ;'o$ 11i*a dia tidak memitiki

harta yang dapat dital$ir dengan penaksiran yang adil atas pihak
yang memerdeknkan). Demikian yang tercantum dalam riwayat ini.

Secara zhahir menyatakan bahwa penaksiran harga juga berlaku

meskipun pihak yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta

untuk membayar bagian sekutunya, tetapi yang sebenamya tidak

demikian. Bahkan kata "ditaksir" bukan kata pelengkap untuk kata

bersyarat sebelumnya, bahkan merupakan sifat bagi orang yang

memiliki harta. Jadi, maknanya adalah; orang yang tidak memiliki
harta dan tidak mungkin untuk dilakukan penaksiran terhadap

hartanya untuk membayar sisa bagian dari budak yang belum

dimerdekakan, maka yang dimerdekakan dari budak itu adalah sebesar

haknya.

Sementara itu, telah dicantumkan dalam riwayat Abu Bakar dan

Utsman (keduanya adalah putra Abu Syaibah) dari Usamah yang

dikutip oleh Al Ismaili dengan lafazh, J"rt Q dE'?:eir; i 
"<,";j 

tf
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Ob 6'a,'Ob (Apabila ia tidak memiliki harta yang dapat dital<sit'

dengan toksiran adil, maka dimerdekalan dari budak sebesar

bagiannya). Lebih jelas lagi, riwayat Iftalid bin Al Harits dari

Ubaidillah yang dikutip oleh An-Nasa'i dengan lafazh: ty Iti'it'g "oti

'& 6 y ,yiu,'i t"il i,P ,1,6 e )'tb'yy (.lpabita dia memitikr

harta, maka dibebankan otasnya fmembayar bagian budak yang
belum dimerdelrakanJ dengan talairan yang adil, dan pembayaran itu
diambil dari hartanya. Sedangkan bila tidok memiliki harta, maka

dimerdelrakan dari budak itu sebesor bagiannya)).

F,r,.l' e;:,t \i ,ev'iai;i srSi r :'qj.;'Su (Ayyub berkata,

"Aku tidak tahu apakah itu sesuatu yang dikatakan oleh Nafi' atau

sesuatu yang terdapat dalam hadits. "). Keraguan Ayyub ini adalah

tentang keterangan tambahan yang berkaitan dengan hukum orang
yang memerdekakan bagiannya sedang ia berkecukupan. Apakah

keterangan tambahan itu memiliki sanad )'ang lengkap dan

dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW, atau tidak memiliki sanad
yang lengkap dan tidak dinisbatkan kepadaNabi SAW.

Dalam riwayat An-Nasa'i, Abdul Wahhab meriwayatkan dari

Ayynb, dia berkata di bagian akhir riwayat itu, i'6;- ; o$ iJA 6l::

y,ueu'rjt-ig'8 ,* fii ,'i,i;-'d tJ.;: ,'F u, i ,p ''ais po"
barangkali beliau mengatakan 'Jika pihak wng memerdekakan

bagiannya tidak memiliki harta, maka dimerdekakan dari budak itu
sebesar bagiannya, dan barangkali pula beliau tidak mengatakan

demikian. Adapun menurut dugaanku yang paling kuat bahwa kalimat

itu diucapkan oleh Nafi' dari dirinya sendiri).

Sikap Aypb yang meragukan penisbatan lafazh tambahan ini
kepada Nabi SAW, juga dilakukan oleh Yahya bin Sa'id dari Nafi'
seperti diriwayatkan Imam Muslim dan An-Nasa'i, yangmana lafazh

riwayat An-Nasa'i menyatakan: Nafi' biasa berkata, "Yahya berkata
'Aku tidak tahu apakah sesuatu yang dia katakan dari dirinya sendiri
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ataukah sesuatu yang terdapat dalam hadits. Apabila tidak dari

dirinya, maka apa yang dilakukannya tidak dilarang'."

Diriwayatkan dari jalur lain dari Yahya, seraya menegaskan

bahwa yang demikian itu berasal dari Nafi', lalu dia menyisipkan
perkataan itu di antara lafazh marfu' pada riwayat yang lain.
Kemudian Imam Muslim menegaskan bahwa Ayyub dan Yahya

berkata, "Aku tidak tahu apakah itu sesuatu yang terdapat dalam

hadits atau sesuatu yang dikatakan oleh Nafi' dari dirinya sendiri."
Namun, tidak terdapat perbedaan dari Malik dalam menyatakan

bahwa riwayat itu maushul, dan tidak pula dari Ubaidillah bin Umar.
Hanya saja terjadi perbedaan dalam menetapkan dan menafikannya,
seperti yang telah dijelaskan.

Para periwayat yang menetapkan adanya lafazh tersebut

termasuk pakar hadits, maka pernyataan yang menetapkan adanya

lafazh itu dari Ubaidillah harus lebih dikedepankan. Demikian pula
yang dilakukan oleh Jarir bin Hazim, seperti akan disebutkan setelah

l2bab, dan Ismail bin Umayyah yang dikutip Ad-Daruquthni.

Para imam hadits pun mengunggulkan riwayat mereka yang

menyatakan bahwa lafazh tambahan ini adalah marfu'. Imam Syaf i
berkata, "Saya kira tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang
hadits akan meragukan bahwa Malik lebih akurat dalam menukil
riwayat Nafi' daripada Ayyub, karena Malik lebih lama menyertai
Nafi' daripada Ayyub. Meskipun seandainya keduanya berada pada

derajat yang szlma, Ialu salah satunya mengalami keraguan sedangkan
yang lain tidak, maka yang menjadi pedoman adalah yang tidak ragu."
Hal itu didukung oleh perkataan Utsman Ad-Darimi, "Saya berkata

kepada Ibnu Ma'in, 'Apakah engkau lebih menyukai riwayat Malik
dari Nafi' daripada riwayat Ayyub dari Nafi'?' dia menjawab,
'Malik'."

Saya akan menyebutkan hasil perbedaan dalam menetapkan

apakah lafazh tambahan ini marfu' atau mauquf ketika membahas

hadits Abu Hurairah di bab berikutnva.

1t4 - FATIIT'L BAARI



,4- oU ofi lbah*asanya dia berfatwa). Seakan-akan Imam

Bukhari menyebutkan jalur ini untuk mengisyaratkan bahwa Ibnu

Umar (perawi hadits) berfatu'a sebagaimana makna zhahir hadits itu
tentang orang yang berkecukupan, dengan maksud untuk membantah

mereka yang tidak berpendapat demikian. Lalu Musa bin Uqbah tidak
menyendiri dalam menukil sanad ini dari Nafi', bahkan sanad tersebut

dinukil pula oleh Shaktr bin Juwairiyah dari Nafi', sebagaimana

diriwayatkan oleh Abu Awanah, Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni

dari jalurnya.

U Eb, * U ,;i;J LiGsGr^L',r Utt f e,i u.t'e)st ir;r,
,..., ,f., {,. \ i. ,., . .t.- \ , 2.,, ,,o,'-z.ltt.a;^A ...frt-,: li, ^' P qt ,f W ^' t', P It f eu I Vl
(dan diriwayatkan oleh Al-Laits, Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Ishak.

Juwairiyah, Yahya bin Sa'id don Ismail bin Umayah dari Nafi', dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAII' secara ringkas). Yakni, mereka tidak
menyebutkan kalimat terakhir tentang orang yang berada dalam

kondisi sulit, yaitu lafazh: 3b 6'tL 6f ,si lUrto dia memerdekakan

dari budak itu sebesar haknya yang ada pada budak itu).

Riwayat Al-Laits telah disebutkan dengan sanad yang lengkap

oleh Muslim tanpa menyebutkan lafazhnl'a, dan An-Nasa'i
meriwayatkannya dengan lafazh: ,J'u,.'{-'i iO i' p }' 

'J?i o;*
y* q|i*i ,s!, )G eiA.T y ry"i:bi |*$ ,g?'#. os lX C-i
lz

ijU .rtls C i,t 'ga (Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda.

"Budak mana ,oio yorg dimiliki oleh beberapa orang, lalu soloh satu
dari mereka memerdekakan bagiannya, maka dital$ir dari hartarya

[pihak yang memerdekakan bagionnya ituJ dengan tal<siran yang adil.
lalu budak ini dimerdekakan fseluruhnyal jika hartanya mencukupi

[untuk membayar bagian diri budakyang belum dimerdekokanJ.").

Riwayat Ibnu Abi Dzi'b disebutkan dengan sanad yang maushul

oleh Imam Muslim tanpa menyertakan lafazhnl'a. Lalu dinukil pula

dengan sanad yang lengkap oleh Abu Arvanah dalam kitab
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Ob rii t;i (Barangsiapa memerdekakon bagiannya pada budak

yang dimiliki bersama, dan orang yang memerdekakan ini [memiliki
hartal yang mencularyi harga budak itu, maka dia -boleh-
m e me r de lralran b udak i t u s e c ar a ke s e luruhan).

Riwayat Ibnu Ishaq dinukil dengan sanad yang lengkap oleh

Abu Awanah, '^;' 'oitii y )'fu y e'i & S ',*i 'i (Barangsiapa

memerdekokan bagiannya pada budak yang dimiliki bersama, maka

dia wajib membebaskan budak itu secara keseluruhan).

Adapun riwayat Juwairiyah bin Asma' telah dinukil dengan

sanad yang maushul oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang

perserikatan, seperti yang telatr disebutkan.

Riwayat Yahya bin Sa'id diriwayatkan dengan sanad yang

maushul oleh Muslim dan lainnya dengan lafazh yang telah saya

sebutkan. Sedangkan riwayat Ismail bin Umayah diriwayatkan dengan

sanad yang maushul oleh Muslim tanpa menyebutkan lafazhnya.

Riwayat tersebut juga dikutip oleh Abdunazzaq, sama seperti riwayat

Ibnu Abi Dzi'b.

Pada hadits ini terdapat dalil bahwa apabila orang yang

berkecukupan memerdekakan bagiannya dari budak yang dimiliki
bersama, maka budak tersebut dibebaskan secara keseluruhan (dengan

membayar bagian sekutunya). Ibnu Abdil Ban berkata, "Tidak ada

perbedaan pendapat bahwa penaksiran hanya dilakukan terhadap

mereka yang berkecukupan. Kemudian ulama berbeda mengenai

waktu pembebasan. Mayoritas ulama dan Imam Syaf i dalam

pendapatnya yang paling shahih dan sebagian ulama madzhab Maliki
berpendapat bahwa budak itu dimerdekakan saat itu jrrgu.' Sebagian

ulama madzhab Syaf i berpendapat, apabila sekutu yang lainnya

memerdekakan pula bagian mereka, maka ini adalah perbuatan sia-sia,

bahkan bagian mereka itu dibayar dari harta pihak yang terlebih

2 Yukni, saat salah saru pihak dari perserikalan memerdckakan hagiannya rneski ia belum membayar
bagian pihak yang lainnya -penerj.
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dahulu memerdekakan bagiannya." ,rlrjj* mereka. adalah riwayat

Ayyub pada bab di atas, W 'r4i I * 6 JtlJt u'd oS3 lU|*i c
(Barangsiapa memerdekakan bagiannya don ia memiliki harta yang
mencularyi harga budak itu, maks budak tersebut telah merdeka).

Lebih jelas lagi adalah riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan selain

keduanya dari jalur Sulaiman bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar: ;r
l,l,h $k? 't->t Wr "" '# isi 'ii is'? .:i 'ii ri.rib 'o;bi

(Barangsiapa memerdekakan budak yang dimiliki bersama dan dict

memiliki sesuatu yang dapat melunasi bagian sekutunya, maka budak
itu telah merdeka tetapi pihak yang memerdekakan bagianrya
mengganti rugi bagian sekutunya dengan membal'ar hargarrya).

Ath-Thahawi juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari

Nafi': 4, ti,'#f i ,P ,|k'6V'Ai'r:3 #-o V ,ry-*u,a*
'.rtli iJ 

'oy ,f i',1r1 clt'j: ,*) e'{3 qi ei 4,'r*-,r ,$.s .t'

4t';e-,\ ,* y--!i- ;3-i * (Dan orang yang memerdekakan

bagiannya memiliki harta yang mencukupi harga budak itu, maka

budak tersebut telah merdeka seluruhnya. Hingga apabila kemudian

orang yang memerdeknkan bagiannya mengalami kesulitan [untuk
melunasi bagian sekutunyal budak tersebut tetap merdeka dan bagian
sekutu lainnya menjadi utang bagi yang memerdekakan bogianny,a.

Jika dia mati, maka diambil dari harta peninggalannya. Apabila tidak
meninggalkan harta apapun, maka sekutu tidak dapat mengambil
tindakan apapun dan budak tersebut tetap merdeka).

Adapun pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki adalah

bahwa budak itu tidak dianggap merdeka secara keseluruhan, kecuali
setelah bagian sekutu lainnya dibayar oleh pihak yang memerdekakan

bagiannya. Apabila sekutu lainnya memerdekakan pula bagiannl'a

sebelum menerima pembayaran, maka perbuatannya dianggap sah. Ini
adalah salah satu pendapat dalam madzhab S1'af i. Hujjah mereka

adalah riwayat Salim (hadits pertama pada bab di atas), tVtl, OS ;:$

'# "i * t:j Qika dia berkecukupan, maka clitaksir dari hartany'a
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funtuk membayar bagian sehttunyaJ, kemudian budak itu

dimerdekakan).

Argumentasi ini mungkin dijawab bahwa disebutkannya

kemerdekaan setelah penaksiran harga secara berurutan tidak

berkonsekuensi pelaksaniuurnya secara berurutan, seperti yang telah

disebutkan. Penaksiran hanyalah untuk mengetahui harga, sedangkan

penyerahannya adalah sesuatu di luar "penaksiran". Sedangkan

riwayat Imam Malik yang menyebutkan, y Pt'e a;rr? *,hbii

',t$t lUako dia memberikan kepada sekutunya [bayaranJ bagian

mereka dan membebaskan budak tersebut) tidak menunjukkan urutan

kejadian karena menggunakan kata penghubung "dan".

Pada hadits ini terdapat hujjah untuk mematahkan pendapat Ibnu

Sirin yang mengatakan, "Dimerdekakan seluruhnya, dan bagian

sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya ditanggung oleh baitul
maal (kas negara)". Sebab, hadits itu dengan tegas menyatakan bahwa

bagian sekutu lainnya ditaksir dan dibayar dari harta sekutu yang

memerdekakan bagiannya. Juga, hujjah untuk menolak pendapat

Rabi'ah, "Penaksiran terjadi ketika hendak dilakukan pembebasan,

bukan setelah terjadi". Serta, hujjah untuk menolak pendapat Abu

Hanifah, "Sekutu yang tidak membebaskan bagiannya diberi pilihan;

apakah bagiannya dibayar dari harta sekutu yang memerdekakan

bagiannya atau ia memerdekakan bagiannya pula, atau diberi

kesempatan bagi budak untuk berusaha membayar bagian sekutu yang

memerdekakannya".

Dikatakan batrwa tidak ada yang berpendapat demikian

sebelumnya dan tidak ada pula yang mengikutinya hingga kedua

sahabatnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa budak itu merdeka

secara keseluruhan. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Budak

berusaha untuk membayar dirinya yang belum merdeka kepada

majikannya." Kemudian para ulama madzhab Hanafi mengecualikan

satu kasus, yakni apabila sekutu memberi izin kepada sekutunya

dengan mengatakan, "Merdekakan bagianmu". Maka, sekutu yang

188 _ TATHI'L BAARI



memerdekakan bagiannya tidak harus membal,ar bagian sekutunya.

Dalil yang mereka kemukakan adalah tentang seorang yang merusak

bagian tertentu pada hewan, maka ia cukup mengganti harganya.

bukan yang sepertinya, termasuk juga apa yang tidak ditakar dan yang

ditakar menurut jumhur ulama.

Ibnu Baththal berkata, "Dikatakan bahwa hikmah dilakukannl'a
penaksiran atas orang yang berkecukupan adalah agar kemerdekaan

budak itu sempurna, dan sempuma pula kesaksiannya." Lalu dia
berkomentar, "Akan tetapi, yang benar adalah agar sempurna
penyelamatan dirinya dari neraka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perkataan tersebut tidak
tertolak, bahkan mungkin benar, dan barangkali ini pula hikmah
adanya syariat memberi kesempatan bagi budak untuk berusaha
menebus dirinya.

5. Apabila Seseorang Memerdekakan Bagiannya pada Budak
yang Dimiliki Bersama Sementara Ia Tidak Memiliki Harta,

maka Budak itu Diberi Kesempatan Berusaha Tanpa Dipersulit
Sebagaimana Halnya Mukotabahl

i,&i *\t& u3'iu
'1,1 to, \.. . '-.c.t 1 o.

!..Jt-r a:c 
^t ,{t 

cJ-p d..t C
rb J tLTr,'J:LI

2526. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda.
" Barangsiapa memerdekaknn bagiannya dari se orang budak. . .."

3 
Mukatabah adalah perjanjian antara budak dan majikan bahwa si budak akan menebus dirinya sendirr

dengan menyicil pembayaran kepada majikannya -penerj.
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'r:'i';,Jv'&':f iu' ,S* dt'oi{o?nt ueri;r,sri *
vr, iu '; ok ,\!y e.* at;t a';; e.W'ri rq:

Yf#po'':-#vY?:;
a13itlra',a r *'i;;')L(rr*; u*As

2527. Dari Abu H*umf, RA bahwa Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa memerdekakan noshib -atau syaqish-a pada budak,

mako kebebasan budak itu secara keseluruhan ditanggung dari
hartanya jika dia memiliki harta. Jika tidak, maka ditoluir bagian
yang belum dimerdekaknn, kemudian budak itu diberi kesempatan

b erus aha (untuk me mb ayarnya) t anpa menyul itkannya."

Riwayat ini dinukil pula oleh Hajjaj bin Hajjaj, Aban dan Musa
bin Khalaf dari Qatadah... Syu'bah meringkasnya.

Keteransan Hadits:

(Apabila seseorang memerdekakan bogiannya pada budak yang
dimiliki bersama sementora ia tidak memiliki harta, mako budak itu
diberi kesempatan berusaha tanpq dipersulit sebagaimana halnya
mukatabah). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini
bahwa maksud lafazh hadits Ibnu Umar, *Jiko pihak yqng
memerdelrskon (tidak mompu membayar hak sekutunya), maka telah

dimerdekakan dari budak itu sebesar haknya yang ada padanya",
yakni apabila sekutu yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki
harta untuk membayar bagian sekutunya, maka yang dimerdekakan

hanya bagiannya saja, sedangkan bagian sekutunya tetap seperti

sediakala, hingga si budak berusaha mendapatkan bayaran untuk
membebaskan bagian dirinya yang masih berstatus budak, bila dia

mampu melakukan hal itu. Jika si budak tidak mampu, maka bagian

sekutu yang tidak dimerdekakan tetap berstatus budak.

a Luf-h nashib danslaqisi sama-sama bermakna bagian, -Penerj
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Pendapat ini merupakan cerminan pendapatnya yang men-

shahih-kan kedua hadits dan lafazh tambahannl'a, yaitu lafazh pada

hadits lbnu Umar: "Jilcq pihak yang memerdekalron (tidak mampu

membayar hak sekutunya), maka telah dimerdekakan dari budak iru
sebesar halotyo yang ada padanya". Pada pembahasan terdahulu telah

disebutkan mereka yang menegaskan bahwa lafazh ini masuk bagian

hadits, begitu pula mereka yang tidak menentukannya, serta mereka

yang tegas menyatakan bahwa tambahan itu berasal dari perkataan

Nafi'.

Adapun lafazhpada hadits Abu Hurairah, J:;2J t * qZo
y (Diberi kesempatan kepadanya untuk berusaha tanpa

mempersulitnya), akan saya jelaskan siapa yang menegaskan bahw'a

kalimat itu masuk bagian hadits dan siapa yang tidak menentukan
pendapatnya, serta siapa yang dengan tegas menyatakan kalimat itu
adalah perkataan Qatadah. Hal ini telah saya jelaskan lebih detail
dalamkitabAl Mudraj.

Menurut Al Ismaili, tidak mungkin mengompromikan antara

hadits Ibnu Umar dengan hadits Abu Hurairah. Dia tidak
membolehkan men-sftahih-kan kedua hadits itu sekaligus, karena
indikasi keduanya bertolak belakang. Akan tetapi ulama selainnya

berusatra mengompromikan keduanya, seperti -vang akan dijelaskan
pada bagian akhir bab ini.

f 1ry'r*i'6 (barangsiapa memerdekakan bagiannya dari

seorang budak). Demikian dijelaskan secara ringkas, lalu
dihubungkan kepada jalur Sa'id dari Qatadah. Sementara telah

disebutkan pada pembahasan tentang perserikatan dari jalur lain, dari
Jarir bin Hazim, dan di bagian akhimya disebutkan: "Dimerdekakan
seluruhnya jika ia memiliki harta. Bila tidak, maka diberi kesempatan

berusaha tanpa menyulitkannya." Lalu diriwayatkan oleh Al Isma'ili
dari jalur Bisyr bin As-Sari dan Yahya bin Bukair. semuanya dari Jarir
bin Hazim: "Barangsiapa memerdelakon bagiannya pada budak, dan
orang yang memerdekakan itu memiliki harta yang dapat mencukupi
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harga budak, maka budak tersebut dimerdekakan dari hartanya. Jika

ia tidak memiliki harta, maka diberi kesempatan kepada si budak

untuk berusaha (menebus bagian dirinya yang belum dimerdekakan)

t anp a m e nyul i t kanny a."

A;:f -ti f ?l; \{s Uikn tidak, maka ditalcsir bagian yang

belum dimerdekakan, kemudian budak itu diberi kesempatan berusaha

[untuk membayarnyah.Dalam riwayat Isa bin Yunus dari Sa'id yang

dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, "Kemudian diberi kesempatan

berusaha (untuk membayar) bagian yang belum dimerdekakan."

Kemudian dalam riwayat Abdah yang dinukil oleh An-Nasa'i, dan

riwayat Muhammad bin Bisyr yang dikutip oleh Abu Daud, keduanya

dari Sa'id: disebutkan "Apabila ia (pihak yang memerdekakan

bagiannya) tidak memiliki harta, maka ditaksir nilai (bagian diri budak

yang belum dimerdekakan) dengan perhitungan yang adil (sedang),

lalu diberi kesempatan berusaha (kepada budak) untuk mendapatkan

harga bagian sekutu yang lainnya."
i,- - t-o ,* oF, ? Qanpa menyulitknnnya). Alasannya telah

disebutkan terdahulu. Ibnu At-Tin berkata, "Maknanya, tidak

mempermahal harga kepadanya." Sebagian mengatakan bahwa

maknanya adalah selain budak mukatab. Akan tetapi, pandangan ini
sangat jauh dari kebenaran. Adanya syariat memberi kesempatan bagi

budak untuk berusaha membayar bagian dirinya yang belum

dimerdekakan menjadi dalil yang mematahkan pendapat Ibnu Sirin,

dimana ia berkata, "Bagian sekutu yang tidak memerdekakan

bagiannya dibayar dari baitul maal."

235 t:*t>r i;us e * ',i eit is.ii gtL; i. Lc+ ,a.s

(Riwayat ini dinukil pula oleh Hajjaj bin Hojjaj, Aban dan Musa bin

Khalaf dari Qatadah, don diringkas oleh Syu'bah). Imam Bukhari

menyebutkan hal ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan

bahwa keterangan istis'a (memberi kesempatan bagi budak untuk

berusaha membebaskan bagian dirinya) pada hadits itu tidak akurat,

dan bahwasanya Sa'id bin Abi Arubah telah menyendiri dalam
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meriwayatkannya. Maka, Imam Bukhari mengukuhkannya dengan

riwayat Jarir bin Hazim, lalu menyebutkan tiga periwayat lain yang

juga menyebutkan hal serupa.

Adapun riwayat Hajjaj terdapat dalam naskah Hajjaj bin Hajjaj

dari Qatadah, dari riwayat Ahmad bin Hafsh (salah seorang guru

Imam Bukhari), dari bapaknya, dari Ibrahim bin Thahman, dari Hajjaj.

dan di dalamnya disebutkan tentang istis'a. Lalu diriwayatkan pula

dari Qatadah oleh Hajjaj bin Artha'atr, sebagaimana dikutip oleh Ath-
Thahawi. Sedangkan riwayat Aban telah disebutkan Abu Daud dan

An-Nasa'i dari jalumya, dia berkata: Qatadah telah menceritakan

kepada kami, An-Nadhr bin Anas telah mengabarkan kepada kami

dengan tafazh: i6ir d..i"r lf, i'; 'i i'g 'ol1 ',*-"ol *'ry (Maka

wajib atasnya fyakni sekutu yang memerdelcakan bagiannyal untuk
membebasknn bagian diri budak yang belum dimerdekakon jika ia
memiliki harta. Bila tidak, maka diberi kesempatan kepada budak
untuk berusaha [menebus bagian dirinya yang belum dimerdekakanJ).

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, ir1-;Uiri k 'rtdi ul y
(Wajib baginya untuk memerdekakan budak itu secara keseluruhan

dan sisanya adalah sama). Lalu riwayat Musa bin Khalaf disebutkan

dengan sanad yang lengkap oleh Al lGathib dalam kitabnya Al Fashl
wa Al Washl dari jalur Abu Zhufr Abdussalam dari Muzhhir, darinl'a

(Musa bin Khalafl, dari Qatadah, dari An-Nadlr dengan lafazh i

:;,?i ,sc'^t'5-p bp ,i,; 'i'ots ot,5te y yk ,;'i c"1:''6it

* \tfu'r1, lborrngriapa membebaskan bagiannya pada budak

yang dimiliki bersama, maka dia wajib menbebaskon budak itu
keseluruhannya jika ia memiliki harta. Namtot apabila dia tidak
memiliki harto, mako diberi kesempatan bagi budak untuk berusaha

t anp a m e nyul i t knnnya).

Sementara itu, riwayat Syu'bah telatr dinuliil oleh Imam Muslim
dan An-Nasa'i dari jalur Ghundar darinya, dari Qatadah, melalui

sanad-nyadengan lafazh: ,#:jt ;,i.1:jJJr ,f *iorlt ii,' ,P Ct *
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'i,A- :'J'ii'q ti,bi 'ig15 (Diriwayatknn dari Nabi SAW tentang

budak yang dimiliki oleh dua orong, lalu salah seorang dari keduanya

memerdekakan bagiannya, maka Nabi SAW bersabda, "Ia [yalcni
pihak yang memerdekakan bagiannyal mengganti rugi [kepada
sekutunyaJ.").

Dari jalur Mu'adz bin Syu'bah disebutkan, Jiil; l/ LL |*i ",i

!.6 q "" '# (Barangsiapa memerdeknkan bogrorryo' pada budak

fyarg dimiliki bersamaJ, maka budak itu dimerdekakan

[ke s e luruhannyal dari har tanya).

Demikian pula yang diriwayatkan Abu Awanah dari jalur Ath-
Thayalisi dari Syu'bah; dan Abu Daud dari jalur Rauh, dari Syu'bah:
'rry'r y ;, 'dJ '^:3. rfiil.i '&i ',i (Barangsiapa memerdekakan

budak yang ia miliki bersama orang lain, maka wajib atasnya

m e m e r de lralmn b udak i t u I s e c ar a ke s e I ur uhanJ).

Penyebutan istis'a telah diringkas oleh Hisyam Ad-Dustuwa'i
dari Qatadah, hanya saja terjadi perbedaan dalam hal sanad. Di antara

perawi ada yang menyebutkan dalam sanad-nya "An-Nadhr bin
Anas", dan sebagian lagi tidak menyebutkannya. Namun, Abu Daud

dan An-Nasa'i telah menukil kedua versi itu sekaligus. Adapun lafazh
riwayat keduanya dari jalur Mu'adz bin Hisyam dari bapaknya adalah,

iu { iri i,r )i ,t '# 
Itju e 'i V '&f i (Barangsiapa

memerdekokan bagiannya pada budak [yang dimiliki bersamaJ, maka

budak itu dimerdekakan dari harta [pihak yang memerdekakan

bagiannyal jika dia memiliki harta). Dalam hal ini para perawi yang

menukil dari Hisyam tidak berbeda tentang matan hadits. Lalu Abdul
Haq melakukan kekeliruan ketika mengatakan bahwa Hisyam dan

Syu'bah menyebutkan masalah istis'a seraya menisbatkannya kepada

Nabi SAW.

Ibnu Arabi mengatakan, "Mereka sepakat bahwa penyebutan

isrrs a tidak berasal dari sabda Nabi SAW, tetapi berasal dari
perkataan Qatadah".
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Al Khallal menukil dalam kitab Al llal dari Ahmad bah,*,a dia
telah melemahkan riwayat Sa'id tentang rsris h demikian pura yane
dilakukan oleh AI Atsram dari Sulaiman bin Harb. Dia mendukune
pendapatnya itu dengan mengatakan bahwa faidah dari lsrls a adalah
menghindarkan mudharat dari sekutu yang tidak memerdekakan
bagiannya. Dia berkata, "sekiranya istis'a disyariatkan, maka
konsekuensinya: apabila si budak memberikan dua dirham (misalnya)
setiap bulan, maka hal itu diperbolehkan, padahal perbuatan ini dapat
menimbulkan mudharat bagi sekutu yang tidak memerdekakan
bagiannya." Akan tetapi, argumentasi seperti ini tidak dapat dijadikan
landasan untuk menolak hadits-hadits yang shahih.

An-Nasa'i berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Hammam
telah menukil riwayat itu, lalu menjadikan perkataan ini -yakni
tentang istis'a- sebagai perkataan Qatadah." Sementara itu, Al Ismaili
berkata, "Kalimat 'Kemudian si budak diberi kesempatan berusaha
(istis'a)' tidak terdapat dalam hadits yang langsung kepada Nabi
sAw, tetapi itu adalah perkataan eatadah yang disisipkan dalam
hadits, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hammam.,,

Ibnu Mundzir dan Al l(haththabi berkata, ''perkataan terakhir ini
a dd alt fat wa Qata dah dan ti dak masuk da)am .rataz hadj /s.',

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwa-vat Hammam telah
dinukil oleh Abu Daud dari Muhammad bin Katsir, dari Hammam.
dari Qatadah, tetapi dia tidak menyebutkan masalah istis'a, ',*iy-j'il

* -q 
"rli y *j y i' .* ,i, tEu ,iu q tU;1gan*asan).ct

seorang laki-laki memerdekakan bagiannya dari budak fyang dimiliki
bersamaJ, maka Nabi SAI( memperbolehkan perbuatannya itu seral.ct
membebankan kepadonya untuk membayar sisa harga budctk
tersebut). Memang benar bahwa riwayat itu telah dinukil oleh
Abdullah bin Yazid Al Muqri' dari Hammam,lalu disebutkan masalah
istis'a tetapi dipisahkan dari hadits marfu', sebagaimana dikutip oleh
AI Ismaili, Ibnu Mundzir, Ad-Daruquthni, Al Khaththabi, Al Hakim
dalam kitab Ulumul Hadits, Al Baihaqi, dan Al l(hathib di dalam
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kitab Al Fashl wa Al Washl dengan lafazh yang sama seperti riwayat

Muhammad bin Katsir, seraya ditambahkan: Qatadah biasa

mengatakan, {ir g,;-Lt iU 'i ,t<; i ;.t11,lpabilo dia tidak memiliki

harta, malm diberi kesempatan bagi budak untuk berusaha).

Ad-Daruquthni berkata, "Aku mendengar Abu Bakar An-

Naisaburi berkata, 'Alangkah baiknya apa yang diriwayatkan

Hammam, dia memisahkan hadits Nabi SAW dengan perkataan

Qatadah'." Inilah penegasan dari para ulama itu bahwa lafazh ini

adalah kalimat periwayat yang disisipkan ke dalam hadits.

Akan tetapi segolongan ulama tidak sependapat, di antara

mereka adalah Imam Bukhari dan Muslim, dimana keduanya men-

shahih-kan bahwa semua lafazh riwayat itu adalah marfu '. Pendapat

ini pula yang dikukuhkan oleh Ibnu Daqiq dan sejumlah ulama

lainnya, sebab Sa'id bin Abi Arubah lebih mengetahui tentang hadits

Qatadah karena dia senantiasa menyertai Qatadah dan banyak menukil

riwayat darinya dibandingkan dengan Hammam atau murid Qatadah
yang lain. Adapun Hisyam dan Syu'bah, meski lebih tinggi tingkat

kepakarannya dibanding Sa'id, tetapi keduanya tidak menafikan apa

yang diriwayatkan oleh Sa'id. Bahkan, keduanya hanya menyebutkan

sebagian hadits itu. Sementara hadits ini bukan hanya disampaikan

pada satu waktu dan tempat, sehingga perlu ada kebimbangan untuk

membenarkan keterangan tambahan yang dinukil oleh Sa'id. Semua

argurnentasi ini dikemukakan apabila Sa'id menyendiri dalam

menukil lafazhitu, padatral kenyataannya Sa'id tidak menyendiri.

An-Nasa'i telah mengatakan mengenai hadits Qatadah dari Abu

Al Mulaih sehubungan dengan masalah ini setelah ia mengutip

perbedaan pada Qatadah, "Hisyam dan Sa'id lebih akurat dalam

menukil riwayat Qatadah daripada Hammam." Adapun alasan

menolak hadits Sa'id, bahwa hafalannya rancu atau menyendiri dalam

meriwayatkan lafazh seperti itu, adalah alasan yang tidak dapat

diterima. Sebab, riwayat tersebut dalam Shahihain dinukil melalui

periwayat yang mendengar riwayat dari Sa'id sebelum hafalannya

rancu, seperti Yazid bin Zurai' dan didukung oleh empat periwayat
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lain, seperti yang telah disebutkan. Di samping itu, masih terdapat

sejumlah periwayat lain yang tidak kami sebutkan satu-persatu.

Bahkan, Hammam-lah yang memisahkan lafazh itu. Dia pula
yang menyelisihi seluruh periwayat pada batasan I'ang telah disepakati
langsung dari Nabi SAW. Dia menempatkannya sebagai kejadian
yang bersifat spesifik, sementara periwayat lairurya menempatkannya

sebagai hukum yang bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa dia
tidak menghafal hadits itu sebagaimana mestinya.

Satu hal yang mengherankan, para ulama vang menolak ls/is'a
berdalih bahwa keterangan tentang itu hanya dikatakan oleh Hammam
dari Qatadah. Namun, mereka tidak menerapkan hal serupa terhadap
dalil yang digunakan untuk menolak syariat istis'a, yaitu hadits Ibnu
Umar dengan lafazh:'J* t3 'd;.,'Ab Ui lti (Jika tidak, maka telah

dibebaskan dari budak itu sebesar hak orang yang membebaskannya).
dimana Ayyub telah menyatakan bahwa kalimat ini berasal dari Nafi'.
seperti yang telah dijelaskan.

Tampaknya Ayprb telah memisahkan dan membedakan
perkataan Nafi' dari hadits yang marfu', seperti yang dilakukan
Hammam. Di sini mereka tidak menempatkan kalimat itu sebagai
perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits sebagaimana sikap
mereka terhadap hadits Hammam, padahal Yahya bin Sa'id telah
mendukung Ayyub dalam hal itu, sementara Hammam tidak didukung
oleh seorang periwayat pun. Pernyataan bahwa hadits Nafi' adalah
mudraj telah ditegaskan oleh Muhammad bin Wadhdhah dan lainnya.

Pandangan yang lebih tepat adalah bahwa kedua hadits itu
shahih dan marfu' sesuai dengan sikap Imam Bukhari dan Muslim.
Ibnu Al Muwaq berkata, "Sikap yang netral adalah hendaknya kita
tidak menyalahkan sejumlah periwayat hanya karena perkataan satu
orang, dimana ada kemungkinan dia mendengar Qatadah berfat'*'a
demikian. Adapun sikap Qatadah yang pada satu kesempatan
menisbatkan lafazh itu langsung kepada Nabi SAW, dan pada
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kesempatan lain menjadikannya sebagai fatwa pribadi, sama sekali

tidaklah bertentangan. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan untuk memperkuat hal itu bahwa Al
Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Qatadah, bahwa

dia berfatwa seperti itu; dan mengompromikan antara hadits Ibnu
Umar dan Abu Hurairah adalah perkara yang mungkin, berbeda

dengan apa yang ditegaskan oleh Al Ismaili.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Cukuplah apa yang disepakati oleh

Imam Bukhari dan Muslim, karena riwayat yang demikian merupakan

hadits shahih yang menempati tingkat tertinggi. Adapun mereka yang

menolak syariat istis'a untuk melemahkan hadits itu berdalil dengan

sejumlah alasan yang tidak mungkin mereka terapkan di tempat lain,
ketika mereka membutuhkan untuk berdalil dengan hadits-hadits yang

mirip dengan hadits itu."

Seakan-akan Imam Bukhari khawatir atas kritikan yang

ditujukan kepada riwayat Sa'id bin Arubah, maka dia mengisyaratkan

keorisinilannya dengan sangat halus sebagaimana kebiasaannya.

Karena, sesungguhnya ia telah menukil hadits itu melalui riwayat
Yazid bin Zurai' dari Sa'id bin Arubah, dimana Yazid merupakan
periwayat paling akurat dalam menukil riwayat Sa'id dan ia
mendengar riwayat dari Sa'id sebelum hapalannya rancu. Kemudian
Imam Bukhari mengukuhkan dengan riwayat Jarir bin Hazim untuk
menghilangkan dugaan bahwa Sa'id menyendiri dalam menukil hal
itu.

Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan periwayat lain yang

mendukung kedua periwayat tadi seraya berkata, "Syu'bah
menyebutkannya secara ringkas." Seakan-akan ini adalah jawaban

untuk pertanyaan yang mungkin saja dapat dikemukakan, yaitu
Syu'bah adalah periwayat paling akurat dalam menukil hadits

Qatadah, lalu mengapa dia tidak menyebutkan masalah istis'a? Maka,
sebelumnya dia telah memberi jawaban bahwa yang demikian itu
tidak berpengaruh dalam melemahkan riwayat Sa'id, sebab Syu'bah
menyebutkan riwayat secara ringkas sedangkan selainnya
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menyebutkan riwayat dengan lengkap, dan jumlah yang banyak lebih

akurat dalam menukil riwayat daripada satu orang.

Penyebutan istis'a tercantum pula pada selain hadits Abu

Hurairah. Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Jabir, dan Al
Baihaqi dari jalur Khalid bin Abu Qilabah, dari seorang laki-laki bani

Udzrah. Adapun landasan mereka yang melemahkan hadits tentang

istis'a dalam hadits Ibnu Umar adalah lafazh: ib 6'dr'0b'rii lirij

(Jika tidak, maka dimerdekakan dari budak itu sebesar haknya yang

ada padanya). Tapi, telah dijelaskan bahwa hal ini berkenaan dengan

orang yang tidak mampu membayar semuanya' Adapun makna

implisitnya menyatakan bahwa sekutu yang tidak memerdekakan

bagiannya, maka tetap sebagaimana hukum asalnl'a. Namun, tidak ada

penegasan bahwa dia tetap berstatus budak dan tidak ada pula

penegasan bahwa dia dimerdekakan seluruhnya.

Sebagian ulama yang menolak syariat istis'a berhujjah dengan

keterangan tambahan yang tercantum dalam riu'ayat Ad-Daruquthni

dan selainnya dari jalur Ismail bin Umayah dan selainnya dari Nafi'
dari Ibnu Umar, dimana pada bagian akhir dikatakan, "dan apo yang

tersisa tetap berstatus sebagai budalt'. Akan tetapi dalam sanad-nya

terdapat Ismail bin Marzuq Al Ka'bi, dia tidak masyhur dalam

menukil riwayat dari Yahya bin AySrb dan hafalannya sedikit rancu.

Meskipun riwayat itu shahih, tidak ada pula penegasan bahwa ia akan

tetap sebagai budak, bahkan ini sekadar indikasi dari makna

kontekstual riwayat periwayat lainnya.

Sementara itu, dalam hadits istis'a terdapat penjelasan hukum

mengenai keadaan sesudahnya, maka bagi mereka yang men-shahih-

kan bahwa hadits itu marfu'dapat mengatakan. "Makna kedua hadits

itu adalah; orang yang dalam kondisi sulit bila memerdekakan

bagiannya, maka kemerdekaan itu tidak mempengaruhi diri budak

yang menjadi bagian sekutunya, bahkan ba-sian sekutunya tetap

sebagaimana adanya, yaitu sebagai budak. Kemudian si budak diberi

kesempatan berusaha untuk menebus bagian dirinya yang belum

dimerdekakan hingga didapatkan harga yang cukup, lalu diserahkan



kepada sekutu itu dan si budak pun dimerdekakan seluruhnya. Mereka

memposisikannya seperti mukatab (yuk i budak yang mengikat

perjanjian untuk menebus dirinya), dan inilah yang ditegaskan oleh

Imam Bukhari. Secara zhahir dalam hal itu si budak diberi kebebasan

memilih berdasarkan redaksi "tanpa menyulitkonnya"' Jika yang

demikian itu menjadi keharusan, dimana si budak diwajibkan

berusaha hingga mendapat harga yang cukup, niscaya hal ini akan

sangat menyulitkannya. Sementara itu, tidak ada keharusan bagi si

budak untuk membayar dirinya dalam hal mukatabah, karena itu tidak

wajib.

Kompromi seperti ini menjadi kecenderungan Al Baihaqi. Dia

berkata, "Tidak tersisa pertentangan antara kedua hadits itu."

Kenyataannya memang seperti yang dia katakan. Hanya saja

konsekuensinya bahwa bagian sekutu yang tidak dimerdekakan tetap

berstatus sebagai budak, dan ini bertentangan dengan hadits Abu Al

Mulaih, ..Seorang laki-laki memerdekakan bagiannya pada budak

yang dimiliki bersama, lalu dia menyebutkan hal itu kepada Nabi

SAW, maka beliau bersabda, 'Tidak ada sehttu bagi Allah''"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau memperkenankan

kebebasannya". Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan An-Nasa'i

dengan sanadyang kuat. Lalu dinukil oleh Ahmad dengan sanadyang

hosan dari hadits Samurah, "Bahwa seorang lakiJaki memerdekakan

bagiannya dari budak yang dimiliki bersama, maka Nabi sAW

bersabda, 'Dia merdeko seluruhnya, tidak ada sekutu bagi Allah'."

Tapi riwayat ini mungkin dipahami bahwa dia termasuk orang yang

berkecukupan, atau budak itu miliknya sendiri, dan dia hanya

memerdekakan sebagiannYa.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Milqarn bin At-Talb dari

bapaknya, *t y il' ,,r:e 'Qt t,;:;-'C {fu U 4 6*1 t'*rbl
(Bahwasanya seorang laki-laki memerdekakan bagionnya dari budak

yang dimiliki bersama, maka Nabi SAW tidak membebankan untuk

mengganti rugi milik sekutunya). Sanad hadits ini hasan. Riwayat ini

dipahami untuk orang yang tidak mempunyai harta yang cukup'
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Sebagian ulama menempuh cara lain dalam mengompromikan

kedua hadits tersebut. Abu Abdul Malik berkata, "Makna isrrs a'
adalah: bagian budak yang belum dimerdekakan itu tetap berstatus

budak, lalu dia berusaha melayaninya sesuai harga yang belum

dimerdekakan." Para ulama yang berpandangan demikian

mengatakan, "Adapun makna 'tidak menyulitknnnya'adalah dari sisi

majikannya. Untuk itu, tidak diperbolehkan membebaninya dengan

pekerjaan melebihi kadar status budak yang masih ada pada dirinya'.''
Akan tetapi cara kompromi ini ditolak oleh lafazh dalam riwayat

terdahulu, yU_ * e 
",.;-'Zt1 

(Ia diberi kesempatan berusaha

mendapatkan harga bagian dirinya -yang belum dimerdekakan-

untuk sekutu lainnya).

Kemudian para ulama yang menolak syariat istis'a' berhujjah

dengan hadits Imran bin Hushain yang dinukil Imam Muslim, V; oi

memerdelralran 6 budak miliknya ketika akan nteninggal dunia, dan

dia tidak memiliki harta selain budak-budak iru. Moka, Rasulullah
SAll memanggilnya dan membagi budak-budak itu menjadi j bagian.

lalu mengundi. Kemudian beliau memerdekakan 2 orang dan
memperbudak 4 orang lainnya).

Sisi penetapan dalil dari hadits ini adalah; apabila istis'a'
disyariatkan, niscaya masing-masing budak telah dimerdekakan l/3
dirinya, lalu setiap mereka diberi kesempatan berusaha untuk

memerdekakan sisa dirinya yang masih berstatus budak dan harganl-a

diserahkan kepada ahli waris mayit.

Para ulama yang menetapkan adanya syariat isrrs a' menjawab

dalil tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah kejadian khusus

yang dimungkinkan terjadi sebelum adanl'a syariat istis'a'.
Kemungkinan lain dikatakan bahwa istis'a'telah disyariatkan saat itu
kecuali pada kasus seperti ini. yaitu apabila seseorang memerdekakan

bagian yang bukan kewajibannya.
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Abdrurr:azzaq meriwayatkan melalui sanad dengan periwayat

yang tsiqaft (terpercaya) dari seorang laki-laki dari bani Udzrah, oi

y\t,u" I' J:bi;*6;t ,Su, i 'li :7 *'i kW 6ti'nq-'g:
,;;#t e,-#)01;1: ,6i'&s &rorong laki-loki dari kalangan mereka

membebaskan budak mililutya saat akan meninggal dunia, dan dia

tidak memiliki harta selain itu, maka Nabi SAW memerdekakan 1/3

dirinya dan memberi kesempatan baginya berusaha (istis'a')
mendapatkan harga bagi 2/3 dirinya). Keterangan ini bertentangan

dengan hadits Imran, tetapi ada kemungkinan untuk memadukan

keduanya.

Lalu para ulama yang menolak syariat istis'a'berhujjah pula

dengan riwayat yang dinukil oleh An-Nasa'i dari jalur Sulaiman bin

Musa dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh, * {: t:Jb ,*i U

et W;c,i'u ,ti A ';4 ,;tp",# ',#"3'; '# ,,6i'rrt)sp

",.1 f' Qb (Barangsiapa memerdekakan budak yang dia miliki

bersama orang lain, dan dia mempunyai apa yang dapat membayar

bagian sekutunya maka budak tersebut telah merdeka. Lalu dia
mengganti rugi terhadap bagian sekutunya akibat sikapnya yang tidak

baik dalam bersekutu dengan mereko, dan tidak ada beban apopun

atas budak itu).

Untuk menjawabnya dapat dikatakan, "Sekiranya hadits itu
shahih, maka itu berlaku khusus bagi mereka yang berkecukupan

berdasarkan kalimat odan ia mempunyai apa yang dapat membayar

bagian sekutunya'. Sedangkan syariat istis'a' khusus apabila pihak

yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta yang cukup

untuk membayar bagian sekutunya, seperti yang telah dijelaskan.

Dengan demikian, hadits itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk

menolak syariat istis' a'. "

Para ulama yang menerima syariat istis'a', apabila pihak yang

memerdekakan bagiannya tidak berkecukupan, di antaranya adalah:

Abu Hanifah, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ishaq, Ahmad dalam salah satu
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.riwayat dan lainlain. Kemudian mereka berbeda pendapat, dimana

sebagian besar mengatakan, "Budak itu dimerdekakan seluruhnya saat

itu juga (yakni saat salah seorang sekutu memerdekakan bagiannya)-

lalu diberi kesempatan kepada budak untuk berusaha mendapatkan

harga bagian sekutu yang tidak memerdekakannl'a".

Ibnu Abi Laila menambahkan, "Kemudian si budak kembali

kepada pihak yang memerdekakan bagiannya untuk membayar bagian

dirinya yang belum dimerdekakan". Sementara Abu Hanifah berkata.

"Sekutu yang tidak memerdekakan bagiannya diberi pilihan antara

istis'a dengan membebaskan bagiannya pula."

Pandangan ini menunjukkan bahwa pada mulanya tidak ada

yang merdeka dari diri budak itu selain bagian yang telah

dimerdekakan. Hal ini sesuai dengan kecenderungan Imam Bukhari

yang menyatakan bahwa budak itu sama seperti mukatab. Kemudian

dari Atha' dikatakan bahwa pihak yang bersekutu diberi kesempatan

memilih antara kedua hal itu dan ditambah satu pilihan lain, yaitu

tetap menjadikan bagiannya sebagai budak. Sementara itu, semua

ulama menyelisihi pandangan Zufar yang mengatakan, "Budak itu

dimerdekakan seluruhnya, dan bagian sekutu diambil dari pihak yang

memerdekakan bagiannya apabila dia berkecukupan, atau menjadi

utang apabila tidak berkecukupan."

6. Salah dan Lupa Dalam Memerdekakan Budak, Thalak dan

yang Sepertinya, Tidak Ada Pembebasan Budak Kecuali Demi

Mengharapkan Ridha Allah

. a t2.
t,Ed--)t:

Nabi SAW bersabda, "Bagi setiap orong opa yang dio niatkan."

Tidak ada niat bagi orang yang lupa dan salah.

,,-il.*.,t, .,s; 6 'f ;t F.:pj f l' ,*'Ct lu't
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li,r L1 :*i 1# lu' Jb Ut'lu i,su.:; ir '*;i;; sri *
'fgr'rl";;JVCu)'rU ?,*;'t" 4i f J.'rw

2528. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya Allah memaa/kan umatku atas apo yang terdetik

dalam hati mereka [was-wasJ selama belum dikeriakan atau

diucaplun."

*; hr q, 
=wt 

;'# ry :,[u"',Pt fGt / &'*
';*s :e y, f fy't apur,S*trr 

'iu *t y lu' & Ut f
us ';i ,1i,, I . 'r,;4 li,i l' , u:;: uk

4t?u G Jt'i:;+' G'r:fr alrrr'rf q*:- $'n 'n:b

,rrr.r* Orqr*ah bin Wuqqu.f, O,-run.,, Oru Oon*: Aku
rnendengar Umar bin Khaththab RA meriwayatkan dari Nabi SAW,

"Semua amal perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan [balasanJ
bagi seseorang sesuai apa yang dis niatkan. Barangsiapa hijrahnya

lcepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan

Rasul-Nya; dan barangsiapa hijrahnya untuk dunia yang ingin

didapatl<an, atau wanita yang hendak dinikahinya, maka htjrahnya

kepada apa yang dia maksudksn."

Keteransan Hadits:

(Bab salah dan lupa dalam memerdekokan budak, thalak dan

yang sepertinya). Semuanya itu tidak sah, kecuali dilakukan dengan

sengaja. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan bantahan terhadap

riwayat yang dinukil dari Malik bahwa thalak dan pembebasan budak

dianggap sah; baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, baik dalam

keadaan sadar atau lupa. Pendapat ini sendiri telah diingkari oleh

sejumlah ulama madzhab Maliki.
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Ad-Dawudi berkata, "Kekeliruan dalam pembebasan budak atau

thalak itu, misalnya seseorang tidak hendak mengucapkan suatu

perkataan, tetapi tiba-tiba tanpa sadar dia mengucapkannya. Adapun

lupa dalam hal ini, seperti seseorang bersumpah lalu lupa."

(Dan tidak ada pembebasan budak, kecuali untuk

mengharapkan ridha Allah). Pada pembahasan tentang thalak akan

disebutkan makna seperti itu dari Ali RA. Lalu dalam riwayat Ath-

Thabrani dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. disebutkan: OXi f
nr azr! lt Otii, fi .iirl \t (fiaot ada thalak melainkon ada iddah, dan

tidak ada pembebasan budak kecuali untuk mendopatkan ridha

Allah). Dengan kalimat ini, Imam Bukhari bermaksud menetapkan

keharusan adanya niat, karena akan tampak bahu'a perbuatan itu untuk

mengharapkan ridha Allah jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini juga

mengisyaratkan bantahan terhadap mereka yang mengatakan.

"Barangsiapa memerdekakan budaknya untuk mengharapkan ridha

Allah, syetan, atau demi patung, maka pembebasannya dianggap sah

karena memenuhi rukunnya. Adapun apayang ada di luar rukun tidak
mempengaruhi keabsahan pembebasan budak tersebut."

,.si 6 'f it F.,*t y io' .r,; U,',;e (\'abi sAI{ bersabdct.

"[BalasanJ'b'agi setiap orang sesuai opa yang dia niatkan "). Ini
adalah bagian hadits Umar yang telah disebutkan dengan lafazh: ,f,J1'1

,si 6 tlil (Oan sesungguhnya [balasanJ bagi seseorang sesuai apct

yang dia niatkan). Adapun riwayat mu'allaq telah disebutkan pada

awal kitab Shahih Bukhari, sj 6'fit ,p.631.i lDan sesungguhnl'ct

[balasanJ bagi setiap orang sesuai opa yang dia niatkan). Lalu, Imam

Bukhari menyebutkannya pula di bagian akhir pembahasan tentang

iman dengan lafazh: ,si 6 'f it ,tr) (dan bagi setiap orang apa yang

dia niatkan), dan kata 6$ $esungguhnya) dalam riwayat ini hanl'a

disebutkan secara kontekstual.

rAfiII'LBAA$_ 2OS



';lr-t'1.,ftfu. *.1't (dan tidak ada niat bagi orang yang lupa

dan salah). Dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan kata Ubt-rr

(orang yang salaft) sebagai ganti ULiiil. Para ulama berpendapat,

"Makna lafazh al mukhthi' adalah seseorang yang menginginkan

kebenaran, namun ternyata dia tidak berhasil mendapatkannya,

sedangkan al khaathi'adalah orang yang sengaja melakukan perkara

yang tidak pantas."

Dalam hal ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan cata

menetapkan dalil untuk judul bab dari hadits "Amal-amal itu

berdasarkan niat". Namun, ada pula kemungkinan bahwa judul bab

itu sebagai isyarat terhadap lafazh yang tercantum pada sebagian jalur

periwayatan hadits di bab ini, sebagaimana yang biasa dilakukan

Imam Bukhari. Hadits tersebut seperti apa yang seringkali disebutkan

oleh ahli fikih dan ushul dengan lafazh: Ci L#t:'$At gyi ,f e3

* f$frr (Altah telah menghapus [dosal dari umatku [akibatJ

kesalahan, lupa, dan apa yang dipal<sakan terhadap mereka).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas

dengan lafazh wudhi a (melepaskan/menghilangkan) sebagai ganti

lafazhrufi'a.

Al Fadhl bin Ja'far At-Taimi dalam kitabnya Al Fawa'id iuga
meriwayatkan dengan sanad seperti yang dinukil Ibnu Majah dengan

menggunakan lafazh rufi'a dengan para periwayat yang tsiqah

(terpercaya). Namun, ada cacat yang tidak sampai mengurangi

keorisinilannya. Cacat yang dimaksud adalah; hadits tersebut adalah

riwayat Al Walid dari Al Auza'i, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Lalu

diriwayatkan oleh Bisyr bin Bakr dari Al Auza'i dengan tambahan

nama "Ubaid bin Umair" di antara Atha' dan Ibnu Abbas,

sebagaimana dinukil oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Ath-

Thabrani.
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Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits tersebut pantas untuk

disebut sebagai setengah dari Islam, karena pada hakikatnya perbuatan

itu digolongkan menjadi dua:

Pertama, mungkin dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Kedua,terjadi karena kesalatran, lupa atau terpaksa.

Bagian kedua ini dimaafkan menurut kesepakatan ulama. Hanl'a

saja para ulama berbeda mengenai; apakatr yang dimaafkan itu adalah

dosa atau hukum, ataukah keduanya sekaligus? Makna zhahir hadits

menunjukkan kemungkinan yang ketiga.

Maksud "ftalasan) bagi setiap orang sesuai apa yang dict

niotkon", yakni diperhitungkan sesuai niatnya. Ada kemungkinan

yang demikian itu berlaku di dunia dan akhirat, atau di akhirat saja.

Dua kemungkinan ini menimbulkan perbedaan hukum di kalangan

ulama.

'# ii|# 'l 6 (selama belum dikerjakan atau diucapkan).

Pada pembahasan tentang nadzar akan disebutkan dengan lafazh, i u

4 ,.fr (Selama engkau belum mengerjakannya).Maksudnya adalah

tidak ada dosa atas apa yang terbetik dalam hati hingga dilakukan

dengan anggota badan, atau diucapkan dengan lisan.

Yang dimaksud dengan was-was adalah keraguan dalam hati

yang tidak menenteramkan jiwa. Oleh sebab itu, para ulama

membedakan antara homm (keinginan) dan'azm (tekad), seperti yang

akan dijelaskan ketika membatras hadits, -*t-,7 ';,, (barangsiapa

berkeinginan melakukan kebaikan). Dari sini tampak kesesuaian

hadits itu dengan judul bab, karena rasa was-was yang tidak disertai

kemantapan tidak dijadikan acuan. Demikian halnya dengan salah dan

lupa, tidak ada ketetapan hati untuk melakukan perbuatan.

Ibnu Majah menambahkan di bagian akhir riwayat dari Hisyam

bin Ammar, dari Ibnu Uyainuh, f ,$-?, 6j (dan opa yong

dipal<sakan atas mereko). Saya kira ini adalah latazh hadits lain yang
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disisipkan ke dalam riwayat ini. Hisyam telah mencampur lafazh

hadits yang satu dengan hadits yang lainnya'

Menurut sebagian pendapat, tidak ada kesesuaian antara hadits

dengan judul bab, sebab judul bab menjelaskan tentang orang yang

lupa, sedangkan hadits yang disebutkan berbicara tentang bisikan

jiwa. Perkataan ini dijawab oleh Al Karmani bahwa Imam Bukhari

bermaksud memasukkan lupa ke dalam was-was. Sebagaimana was-

was tidak diperhitungkan karena tidak menetap, maka demikian pula

dengan kekeliruan dan lupa, tidak ada ketetapan dalam hati bagi

keduanya. Namun, ada pula kemungkinan untuk dikatakan,
.'sesungguhnya kesibukan perasaan akibat bisikan-bisikan jiwa lahir

dari kekeliruan dan lupa". Dari sini maka seseorang yang tidak

membisiki jiwanya saat shalat -seperti telah dijelaskan dalam hadits

Utsman pada pembahasan tentang thaharah (bersuci)- niscaya diberi

pengampunan.

Catatan

Khalaf menyebutkan dalam kitab Al Athraf bahwa Imam

Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan tentang

memerdekakan budak dari Muhammad bin Ar'arah, dari Syu'bah, dari

Qatadah. Akan tetapi kami tidak menemukan riwayat seperti itu dalam

kitab ini, dan tidak pula disebutkan oleh Abu Mas'ud, Ath-Thauqi

maupun Ibnu Asakir, serta tidak disinggung oleh Al Ismaili atau Abu

Nu'aim. Penjelasan selengkapnya akan dikemukakan pada

pembahasan tentang sumpatr dan nadzar.

,si v, yl)t 4r,, iltiltyt (amal-amal harus disertai niat dan

[balasanJ bagi seseorang sesuai opa yang dia niatkan). Demikian dia

menyebutkan tanpa kata till Rada awal kedua kalimat tersebut.

Sementara itu, Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir

(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dia berkata, :Su, ]'ati C'

,si 6'f i, f-6ll$ lsesungguhnya amal-amal itu harus disertai niat-
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niat[nyaJ, dan sesungguhnya bagi setiap orang [akan mendapatkan

balasan sesuaiJ apa yang dia niatkara), sebagaimana yang telah

dijelaskan pada awal kitab Shahih Bukhari.

7. Apabila Seseorang Berkata kepada Budaknya, "Dia Untuk

Allah" seraya Berniat Memerdekakannya, serta Kesaksian dalam

Memerdekakan Budak

-'bc Aj- i)-,)' ':d";',Pi il {t ^- ?n'

€U9;;; itus; PG,ya q
e;-;tiit:.:*) 1J; 

I' J:"Ut'Jt-|*
,i r;-'r-r-'* iC .'; ^fr 

'a'*;ri jt ci isw

.X $t a)t; a W*t ,G
2530. Dari Abu Hurairah RA bahwa ketika dia datang hendak

masuk Islam -bersama budaknya- lalu keduanya terpisah di jalan.

Setelah itu budak tersebut datang, sementara Abu Hurairah duduk

bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu

Hurairah, ini budakmu telah datang!" Abu Hurairah berkata.
..Ketahuilah, sesungguhnya aku menjadikanmu saksi bahwa dia telah

merdeka." Abu Hurairah berkata:

Wahai malam yang paniang dan melelahksn,

tetapi dapat menyelamatkan dari kampung kekufuran.

c2

t
t/.F

.^tnj ^)L itr )'2;t
z.l

.3Lfi j.i eIY; tr-.
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2531. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Ketika aku datang

kepadaNabi SAW, aku berkata di perjalanan:

Wshai molam yang panjang dan melelahkan,

tetapi dapat menyelamatknn dari kampung kekufuran.

Abu Hurairah berkata, "Lalu budak milikku melarikan diri
dalam perjalanan." Dia berkata, "Ketika aku datang kepada Nabi

SAW, aku pun berbaiat kepadanya. Pada saat aku berada di sisinya,

tiba-tiba budak tersebut muncul, maka Nabi SAW bersabda kepadaku,

'Wahai Abu Hurairah, ini budabnu!' Aku berkata, 'Dia merdeka

semata-mata karena Allah'." Maka, dia pun memerdekakannya.

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Abu Kuraib tidak

menyebutkan kata'merdeka' dalam riwayatnya dari Abu Usamah."

'Jk';j'i>\b a3 e \t'*3i;; l',fii tr ,Ju ,,* ,r
!,ft'!Vi ;1 ci :-'Jv's t'i; . . .'^tt,LS.r-i P i\y,

2532. Dari Ismail, dari Qais, dia berkata: Ketika Abu Hurairah

RA datang 
-bersama 

budaknya- ingin masuk Islam, maka salah

satu kehilangan temannya (di sini dan berkata). "Ketahuilah
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sesungguhnya aku menjadikanmu saksi bahwa dia [merdeka] semata-

mata karena Allah."

Keteransan Hadits:

(Apabila seseorang berkato kepada budabtya, "Dia untuk
Allah" seraya berniat memerdekakannya), yakni perbuatannya sah

menurut hukum.

(Dan persal<sian dalam hol memerdekakan budak).

Kemungkinan yang dimaksud adalah hukum kesaksian dalam

memerdekakan budak. Al Muhallab berkata *Tidak ada perbedaan di
kalangan ulama apabila seseorang berkata kepada budaknya 'Dia
untuk Allah' seraya berniat memerdekakannya, maka budak itu telah

merdeka." Adapun kesaksian dalam hal pembebasan hanyalah dalam
hak budak yang dimerdekakan, karena sesungguhnya pembebasan itu
telah sempuma meski tanpa kesaksian.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Imam Bukhari hendak
mensinyalir batasan terhadap riwayat Husyaim dari Mughirah.
"Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada budaknya, 'Engkau
untuk Allah'. Lalu hal itu ditanyakan kepada As1'-Sya'bi, Ibrahim dan
selain keduanya, maka mereka berkata, 'Budak itu telah merdeka'."
Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibatr. Seakan-akan Imam
Bukhari berpendapat bahwa yang demikian itu berlaku apabila orang
yang mengatakannya berniat memerdekaan budaknya. Adapun bila
yang dia maksud dengan perkataan "Engkau untuk Allah" adalah
makna lain selain "memerdekakan", maka budak itu tidak merdeka.

lat lmako saat itu dia berkato). Yakni, waktu Abu

Hurairah sampai di Madinah. Adapun lafazh pada jalur periwayatan

kedua, "Aku berkata ketika berads dalam perjalanan", yakni ketika
selesai melakukan perjalanan. Secara lahiriah, syair tersebut berasal

dari Abu Hurairah. Namun, sebagian ulama telah menisbatkannl'a
kepada budaknya, seperti dinukil oleh Ibnu At-Tin. Al Fakihi
rneriwayatkan dalam pembahasan tentang Makliah dari Miqdam bin

,t

Jtr-';r--
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Hajjaj As-Suwa'i bahwa bait syair tersebut adalah ucapan Abu
Martsad Al Ghanawi dalam kisahnya. Atas dasar ini, maka Abu
Hurairah telah menukilnya.

'| :26c; eri * f; ;:'e i (Abu Kuraib tidak menyebutkan

kota "merdeka" dalom riwayatnya dari Abu Usamah). Riwayat ini
disebutkan kembali oleh Imam Bukhari pada bagian akhir
pembahasan tentang peperangan, dia berkata: Muhammad bin Alla'
-yakni Abu Kuraib-- telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah

telah menceritakan kepada kami. Lalu dia berkata, 'fi6 lt *j. $
(Dia untuk mengharapkan rihda Allah, mako merdekakanlah).

Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Sa'ad juga
meriwayatkan riwayat yang serupa dari Abu Usamah. Demikian pula
Al Ismaili melalui dua jalur dari Abu Usamah, seraya menyebutkan
kata "merdeka" pada salah satu jalur periwayatannya.

Pada sebagian naskah Imam Bukhari disebutkan, lt ylt;'$
(Dia merdeka demi mengharapknn ridha Allah). Akan tetapi ini
adalah kesalatran mereka yang menisbatkannya kepada Imam Bukhari
pada riwayat ini, karena Imam Bukhari sendiri telah menafikan lafazh
itu dari gurunya.

8. Ummul Walads

t'oi:Ut!t?f q,*) f i' *Ut,f ;;:; l,sG
ri:, -;\t

Abu Hurairah RA berkata dari

tanda [dekatnyal Kiamat adalah
majikannya."

Nabi SAW, "Termasuk tanda-

budak wanita melahirkan

5 
Ummul Walad adalah budak wanita yang telah melahirkan anak majikannya -pencrj.
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2533. Dari Urwah bin Zubair batrwa Aisyah RA berkata, "Utbah

bin Abi Waqqash berpesan kepada saudaranya, Saad bin Abi
Waqqash, agar mengambil anaknya dari budak n'anita milik Zam'ah.

Utbah berkata, 'sesungguhya dia adalah anakku" Ketika Rasulullah

SAW datang pada masa penaklukan kota lrlakkah, maka Sa'ad

mengambil anak dari budak wanita milik Zam'ah. lalu membawanl'a

menghadap Rasulullah SAW bersama Abd bin Zam'ah. Sa'ad berkata.

'Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku! Dia berpesan kepadaku

bahwa ini adalah anaknya'. Abd bin Zarn'ah berkata, 'Wahai

Rasulullah, ini adalah saudaraku! Anak budak n'anita milik Zam'ah

dilahirkan di atas tempat tidurnya (zam'ah)'. Rasulullah SAW melihat

kepada anak budak wanita milik Zam'ah, dan temyata dia sangat

mirip dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Dia untukmu.

wahai Abd bin Zam'aht' Hal itu karena anak tersebut dilahirkan di

atas tempat tidur bapaknya. Rasulullah SAW bersabda. 'Berhijablah
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darinyo, wahai Saudah binti Zam'ahl' Hal itu dikarenakan Nabi SAW

melihat kemiripannya dengan Utbah. Adapun Saudah adalah istri Nabi

SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab ummul walad). Yakni, apakah dihukumi merdeka atau

tidak? Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, tetapi 
-menurutnya-

tidak ada keterangan dalam kedua hadits tersebut tentang hukum

persoalan itu secara tegas. Saya kira hal itu karena kuatnya

perselisihan yang terjadi dalam masalah ini di kalangan ulama salaf,

meskipun pada akhimya ada semacam kesepakatan di kalangan ulama

khalaf untuk tidak mempedualbelikannya. Pendapat ini disetujui pula

oleh Ibnu Hazm dan para pengikutnya dari kalangan madzhab Azh-

Zhahiri.

Vt o;(tt xbiztr;lr yt?1 ,t:pt y il' .rp 4t f ;;c ii',;e
(Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "Di antara tanda-tanda

-de 
kat nya- Ki amat adal ah budak w anit a mel ahir kan mai i kannya.").

Telah disebutkan dan dijelaskan dengan sanad yang maushul dalarn

pembahasan tentang iman. Maksud kata "rabb" pada kalimat ini

adalah majikan atau pemilik. Dalam kalimat tersebut tidak ada dalil

yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya menjual ummul walad.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini telah dijadikan dalil oleh dua

imam besar, salah seorang di antara mereka menjadikannya sebagai

dalil yang membolehkan menjual ummul walad, sedangkan yang

satunya menggunakannya sebagai dalil larangan menjual ummul

walad. Ulama yang menjadikannya sebagai dalil yang membolehkan

berkata, 'Makna lahiriah kata robbaha adalah majikannya, karena

anaknya dari hasil hubungan dengan majikannya menempati posisi

sebagai majikannya, karena pada umumnya harta seseorang akan

berpindah kepada anaknya'. Sedangkan ulama yang menggunakannya

sebagai dalil pelarangan berkata, 'Tidak diragukan lagi bahwa anak-

anak yang dilahirkan oleh para budak wanita teiah ada pada masa
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Nabi SAW dan para sahabat. Sedangkan hadits ini diketengahkan

dalam rangka menyebutkan tanda-tanda dekatnya hari Kiamat. Hal ini
menunjukkan adanya makna yang lebih dari sekadar mengambil

budak sebagai selir'." Lalu dia melanjutkan. "Maka, maksudnl'a

adalah kebodohan mendominasi di akhir zaman hingga para ummul

walad diperjualbelikan dan budak-budak wanita berpindah dari tangan

ke tangan hingga akhirnya dibeli oleh anaknya sendiri tanpa disadari.

Dengan demikian, ini menunjukkan haramnya menjual ummul walad.

Akan tetapi, kedua pihak tadi sangat jelas memaksakan diri untuk

menetapkan dalil masing-masing."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang

kisah anak dari budak wanita milik Zam'ah, 1.ang akan dijelaskan
pada pembahasan tenang warisan. Sedangkan yang menjadi
pendukung judul bab dari hadits ini adalah perkataan Abd bin Zam'ah.
"Ia saudoraku, dilahirkan di atas tempat tidur bapakku", serta

keputusan Nabi SAW yang menyerahkan anak itu kepada Ibnu
Zarf ah sebagai saudaranya. Sebab, di sini terdapat penetapan predikat
ibu kepada ummul walad. Akan tetapi tidak disinggung masalah

status; baik tentang kemerdekaan maupun perbudakannya. Hanya saja

Ibnu Al Manayyar memberi jawaban bahwa dalam hadits itu terdapat

isyarat tentang kemerdekaan ummul walad, karena Nabi SAW telah

menjadikannya sebagai tempat tidur yang berkonsekuensi penyamaan

dirinya dengan istri yang sah.

Al Karmani mengatakan bahwa dia melihat 
-pada 

sebagian

naskah Shahih Bukhari di bagian akhir bab-- suatu keterangan yang

bunyi teksnya sebagai berikut: "Nabi SAW menamakan ibu dari anak

Zatn'ah sebagai amah (budak wanita) dan yalidai (wanita yang

melahirkan anak), maka hal ini menunjukkan ia belum merdeka".

Dengan demikian, maka ini adalah kecenderungan dirinl'a
bahwa ummul walad tidak menjadi merdeka dengan sebab

meninggalnya sang majikan. Seakan-akan dia memilih salah satu dari

dua penakwilan pada hadits yang pertama.
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Al Karmani berkata, "Dalam perkataannya di atas menunjukkan
bahwa ummul walad tidak lantas merdeka dengan dalil hadits ini."
Dimana Imam Bukhari berkata, "Akan tetapi siapa yang berhujjah

tentang kemerdekaan ummul walad dengan ayat'kecuali budok-budak
yang kamu miliki', niscaya dia mempunyai dasar yang cukup kuat'."
Al Karmani berkata pula, "Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa

persetujuan Nabi SAW terhadap Abd bin Zawlah sehubungan dengan

perkataannya 'Budak wanita bapakku' menempati posisi perkataan

Nabi SAW sendiri."

Sisi penetapan dalil atas apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari
adalah; sesungguhnya pembicaraan pada ayat itu ditujukan kepada

orang-orang mukmin. Sedangkan Zanfah bukan orang mukmin,
sehingga tidak berhak memiliki budak dan apa yang ada padanya

dianggap merdeka.

Al Karmani juga berkata, "Barangkali maksud Imam Bukhari
sebagian ulama madzhab Hanafi tidak berpendapat bahwa anak budak
wanita adalah bagi laki-laki pemilik tempat tidur. Maka, mereka tidak
rnengikutkan anak itu kepada majikan si budak wanita kecuali jika si

majikan mau mengakui sebagai anaknya. Mereka mengkhususkan

'tempat tidur' bagi wanita merdeka saja. Apabila pendapat mereka

dibantah dengan keterangan dalam hadits di atas bahwa anak menjadi

milik pemilik tempat tidur, maka mereka akan berkata,

'Sesungguhnya wanita yang disebutkan pada hadits itu bukan seorang

budak, tetapi wanita merdeka'. Oleh karena itu,lmam Bukhari hendak

menolak hujjah mereka dengan keterangan yang dia sebutkan."

Para imam telah berpegang pada sejumlah hadits, dan yang

paling shahih di antaranya ada dua hadits: Pertama, hadits Abu Sa'id
tentang pertanyaan mereka mengenai 'azl (mencegah sampainya mani

ke dalam rahim), seperti akan diterangkan pada pembahasan tentang

nikah. Di antara mereka yang berpegang dengan hadits ini adalah An-
Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan, dimana dia berkata, "Bab dalil
tentang larangan menjual ummul walad". Kedua. hadits Abu Sa'id dan

hadits Amr bin Al Harits Al Khuza'i, seperti akan diterangkan pada
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pembahasan tentang wasiat. Dia berkata, iO n' u,t.e l,' J'i|2'!t 6
t;i 11 r:* '&: (Rasulullah SAW tidak meninggalkan budak laki-laki

dan tidak pula budak wanita).

Adapun sisi penetapan dalil dari hadits Abu Sa'id adalah:

bahwasanya mereka mengatakan, "Sesungguhnl'a kita mendapatkan

wanita-wanita tawanan perang dan menginginkan harga. Maka.
bagaimana pendapatmu tentang 'azl?" Ini adalah lafazh riwayat Imam
Bukhari, seperti telah diterangkan terdahulu pada bab "Menjual
Budak" dalam pembahasan tentang jual-beli.

Al Baihaqi berkata, "Sekiranya bukan karena penguasaan

menghalangi pemindahan hak milik (niscaya tidak ada lagi makna
lain), karena jika tidak demikian, maka 'azl yang mereka lakukan

demi keinginan mendapatkan harga akan kehilangan faidah."

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Sa'id, irK

)lt et;l+t? ,Ct L-i- n 9't ,fi|'ry""ot Ui j 6 (Maka di antara

knmi ada yong menginginkan untuk menjadikannl'a sebagai istri, dan
ada pula yang ingin menjualnya. Akhirnya kami pun mengurungkan
niat melakukan 'azl).

Sementara itu, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, UVj
Jir, 'eit:-J'oi siii, ")9t e 9:: €ir ri)b (retah tama kami hidup

menyendiri [tanpa wanital dan kami menginginkan tebusan. Maka
kami ingin menikmati dan melakulan 'az[).

Akan tetapi menjadikan hadits-hadits ini sebagai dalil tentang
larangan menjual ummul walad masih perlu ditinjau lebih lanjut.
sebab tidak ada konsekuensi antara kehamilan mereka dengan

kelangsungan larangan memperjualbelikan. Barangkali mereka ingin
mempercepat penebusan dan mendapatkan harga. karena bila wanita
tawanan itu hamil, niscaya jual-beli akan tertunda hingga melahirkan.

Adapun sisi penetapan dalil dari hadits Amr bin Al Harits adalah

bahwa Mariyah sebagai ibu dari anak (ummul valad) beliau SA\\'
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yang bernama Ibrahim, hidup sesudah Nabi. Sekiranya Mariyah masih

berstatus budak, niscaya tidak benar perkataan "Beliau tidak

meninggalkan budak wanita".

Telah disebutkan pula hadits dari Aisyah yang dikutip oleh Ibnu

Hibban seperti itu. Riwayat itu terdapat juga dalam Shahih Muslim,

tetapi tidak disebutkan tentang "budak wanita". Tapi kebenaran

berdalil dengan hadits itu belum dapat dipastikan, karena masih ada

kemungkinan Nabi SAW telah memerdekakannya secara langsung.

Sedangkan hadits-hadits lain yang disebutkan dalam masalah itu

lemah dan bertentangan dengan hadits Jabir, ,fifui uqi'i e-rr;'ii tg

r;"'U aU+ ,s'J-Y e *'t q], il,' * Ct: (Kami biasa menjual selir-

selir kami yang jugo ibu dari anak-anak kami [ummul waladJ dan

Nabi SAW masih hidup. Tapi beliau mengganggap yang demikian

tidak mengapa). Dalam lafazhlain disebutkan, p*f r'li(li ?Vi 6,

WG uW '# og \At ,5;. ,r)i', rt') y ht 
'b 

"',;t (Kami meniuat

ummul walad poda masa Nabi SAI{ dan Abu Bakar. Ketika masa

Umar, dia melarang kami, mqko kami pun berhenti melakukannya).

Perkataan sahabat "kami biasa melakukan" dipahami sebagai

hadits marfu' (langsung dari Nabi SAW) menurut pendapat yang

benar. Pandangan ini pula yang menjadi dasar praktik Imam Bukhari

dan Muslim dalam kitab Shahih-nya. Imam Syaf i tidak

mengemukakan dalil apapun untuk melarang menjual ummul walad

selain perkataan Umar. Dia berkata, "Aku berpendapat demikian

dalam rangka mengikuti lJmar." Sebagian ulama madzhabnya berkata,

"Karena ketika Umar melarang hal itu, maka jadilah ia sebagai Uma'."

Catatan

Pertama, dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Abu

Abdillah -yakni Imam Bukhari- berkata, 'Nabi SAW menamai ibu

dari anak Zam'ah sebagai amah (budak wanita) danwalidaft (wanita

yang melahirkan), maka berarti dia belum merdeka berdasarkan hadits
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ini. Akan tetapi siapa yang berhujjah tentang kemerdekaan ummul

walad dengan ayat (kecuali budak-budak yang kamu miliki), niscaya

dia mempunyai dasar yang cukup kuat'."

Kedua, Al Mizzi dalam kitab Al Athraf menyebutkan bahw'a

lmam Bukhari berkata setelah menyebutkan jalur periwayatan Syu'aib

dari Az-Zlliltri di tempat ini, "Al-Laits berkata dari Yunus, dari Az-

Zvbfr. Akan tetapi, saya tidak melihat yang demikian pada satu pun

di antara naskah-naskah Shahih Bukhari. Namun, lmam Bukhari

menyebutkan riwayat mu'allaq itu di bab "Perang Penaklukan Kota

Makkah" pada pembahasan tentang peperangan.

9. Menjual Mudahbar6

*i ,i$ q:L\t *ur;u' ,* ;t'.rG'e ,Q, ,t )-,& j

JU
tt ., s1 to. i o,r.

p ,f aJ l-t-.e b J-,
'i:i t i>ti:r at :)e

.bt+ :, &) ^)L
âlJl GN

2534. Dari Amr bin Dinar: Saya mendengar Jabir bin Abdullah
RA berkata, "Seorang laki-laki di antara kami memerdekakan budak

miliknya setelah dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW minta agar

budak itu dihadapkan kepadanya, lalu beliau menjualnya." Jabir

berkata, "Budak tersebut meninggal dunia pada tahun pertama."

Keterangan Hadits:

(Bab menjual mudabbar). Yakrri, tentang bolehnya hal itu, atau

apakah hukumnya? Judul bab serupa telah disebutkan pada

pembahasan tentang jual-beli. Lalu Imam Bukhari menyebutkan di

tempat ini hadits Jabir sangat ringkas.

u 
Mudobbo, adalah budak yang dimerdekakan oleh majikan kelak setelah sang majikan meninggal dunia

-penerj.
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'^) t:Ji, 9 ,y't 6:li (seorang lakiJaki di antaro kami

memerdekakan budak miliknya). Tidak ada keterangan tentang nama

salah satu dari keduanya pada satu pun di antara jalur periwayatan

Shahih Bukhari. Saya telah mengemukakan pada pembahasan tentang

jual-beli bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Alyub, dari

Abu Az-Zubair, dari Jabir, disebutkan, ;;':6 ;1 U SA"rr2jti 'u y-')"oi

q'6 il'J\,i- ;i'Jb 'i \1^^b '6pi lsesungguhnya seorang laki-laki dari

kalangan Anshar yang bernama Abu Madzkur memerdekakan budak

militcnya kelak setelah dia meninggal dunia, konon namanya adalah

Ya'qub). Demikian pula dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Mujahid,

dari Jabir. Barangkali dia berasal dari bani Udzrah, lalu bersekutu

dengan kaum Anshar.
I ., . to/,jrt .ti i e itVt'u (Maka Nu'oim bin Abdullah membelinya).

Dalam riway'atlbnu Al Munkadir dari Jabir disebutkan'Nu'aim An-

Nahham", yaitu Nu'aim bin Abdullah yang tersebut di tempat ini. An-

Nahham adalah gelar bagi Nu'aim. Akan tetapi, makna lahiriah

riwayat itu menyatakan bahwa itu adalah gelar bapaknya.

An-Nawawi berkata, "Ini merupakan kesalahan berdasarkan

sabda Nabi SAW , f ",11;tJ W'4 zSJ 
"*S 

(Aku masuk surgo

dan aku mendengar di dalamnya Nahmah dari Nu'aim). Demikian

pula dikatakan oleh Ibnu Arabi dan Iyadh, serta sejumlah ulama

lainnya. Akan tetapi hadits tersebut berasal dari riwayat Al Waqidi,

dan ia adalah perawi yang lemah. Hadits-hadits yang shahih tidak

dapat ditolak dengan riwayat seperti itu. Maka, barangkali bapaknya

juga memiliki nama panggilan "An-Nahham". Adapun "Nahmah"

artinya suara, batuk atau dehem.

Nu'aim yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah bin usaid bin Auf

bin Ubaid bin Uwaij bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai, seorang bangsa

Quraisy dari suku Adawi. Dia masuk Islam sejak awal, sebelum umar

masuk Islam, tetapi dia menyembunyikan keislamannya. Kemudian

dia bermaksud untuk hijrah, tetapi bani Adi memohon agar tetap
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tinggal di Makkah dan menganut agama apapun 1'ang dia sukai, sebab

dia biasa memberi nafkah kepada para janda dan anak-anak yatim di
kalangan mereka. Maka, dia pun mengabulkan permohonan mereka.

Kemudian dia hijrah pada tahun terjadinya peristiwa Hudaibiyah

bersama 40 orang anggota keluarganya. Akhirnya dia syahid dalam

peperangan untuk menaklukkan Syam pada zaman Abu Bakar atau

Umar.

Al Harits meriwayatkan dalam Musnad-nya dengan sanad yang

hasan bahwa Nabi SAW memberinya nama Shalih. Namun, namanya

yang terkenal adalah Nu'aim.
'J3i 

?b i>ttir i:,r; :\A'JV (Jabir berkata, "Budak itu meninggal

dunia pada tahun pertqmo. "). Pada pembahasan tentang hukum

disebutkan dari riwayat Hammad, dari Amr, V. r* S'y- 6rV '+
'Jii 

ib ct6 (Aku mendengor Jobir berkota, "Budak qibti meninggal

dunia pada tahun pertama. "). Imam Muslim menambahkan dari jalur

Ibnu Uyainah dari Amr, ,tlt i.t 6161 d, @oa, masq pemerintahan

Ibnu Az-Zubair).

Dalam bab "Menjual Mudabbar" pada pembahasan tentang jual-

beli disebutkan nukilan madzhab para ahli fikih tentang menjual

mudabbar, dan bahwasanya pandangan yang membolehkan secara

mutlak adalah madzhab Imam Syaf i dan ahli hadits, bahkan Al
Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah menukil bahwa pandangan seperti itu
merupakan pendapat mayoritas ahli fikih.

Akan tetapi, Imam An-Nawawi menukil pendapat sebaliknl'a

dari Jumhur ulama. Sementara itu, dari madzhab Hanafi dan Maliki
dikatakan bahwa larangan menjual mudabbar khusus berlaku pada

budak yang drjanjikan secara mutlak akan dimerdekakan kelak setelah

sang majikan meninggal dunia. Adapun bila diberi batasan, 
-seperti

yang mengatakan "Jika aku meninggal dunia karena sakitku ini.
niscaya si fulan rlerdeka",- maka tidak boleh menjualnya, karena itu
sama dengan wasiat yang boleh ditarik kembali.
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Imam Ahmad mengatakan tentang larangan menjual

mudabbarah (budak perempuan yang ditetapkan merdeka setelah

majikannya meninggal dunia) dan diperbolehkannya menjual

mudabbar (budak laki-laki yang ditetapkan merdeka setelah

majikannya meninggal dunia). Lalu dari Al-Laits disebutkan tentang

bolehnya menjual mudabbar jika dipersyaratkan kepada pembeli

untuk memerdekakannya. Sedangkan Ibnu Sirin mengatakan tidak

boleh, kecuali atas kemauannya sendiri.

Ibnu Daqiq Al Id tampaknya cenderung membatasi bolehnya

menjual mudabbar karena adanya kebutuhan. Dia berkata,

"Barangsiapa melarang menjual mudabbar secara mutlak, maka hadits

di atas telah mematahkan argumentasinya, sebab larangan yang

bersifat keseluruhan bertentangan dengan pembolehan yang bersifat

sebagian. Adapun mereka yang memperbolehkan menjualnya pada

sebagian keadaan hendaknya mengatakan'Saya mempraktikkan
hadits pada masalah yang disebutkan padanya'. Maka, tidak ada

kemestian baginya untuk memperbolehkan menjual mudabbar pada

selain keadaan yang disebutkan dalam hadits."

Akan tetapi ulama yang membolehkan secara mutlak memberi
jawaban bahwa kalimat "dan beliau membutuhkan" tidak
berhubungan dengan hukum. Hal itu disebutkan untuk menjelaskan

sebab penjualan mudabbar agar jelas bagi majikan tentang

diperbolehkannya melakukan hal itu. Kalau bukan karena kebutuhan,

maka tidak menjualnya merupakan hal yang lebih utama.

Adapun mereka yang mengatakan bahwa yang dijual hanyalah

pelayanannya 
-seperti 

dinukil terdahulu- telah dijawab pula dengan

penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada pertentangan antara

kedua hadits, sebab orang-orang yang tidak sependapat tidak

mengatakan tentang bolehnya menjual pelayanan mudqbbar.

Sementara itu, jalur-jalur periwayatan Amr bin Dinar dari Jabir sama

dalam menyatakan bahwa penjualan terjadi saat si majikan yang

menetapkan kemerdekakan baginya masih hidup, kecuali apa yang

diriwayatkan At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Uyainah, dari Jabir dengan
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tafazh: tp ts'!:fr dt'cit;! i) 
(* ;t rr;oi(Ji 4 )rj ;:1 lseorang laki-

laki dari kalangan Anshar menetapkan kemerdekaan bagi budaknya

kelak setelah dia meninggal dunia, lalu dia meninggal dunia dan tidak

meninggalkan harta selain budak itu).

Riwayat ini dikritik oleh Asy-Syaf i dengan mengatakan bahw'a

dia telah mendengarnya berulang kali dari Ibnu Uyainah, tetapi tidak

disebutkan lafazh: Cw ltatu beliau meninggal dunia). Demikian pula

Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Madini, Al Humaidi dan Ibnu Abi

Syaibah meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah.

Al Baihaqi mengatakan bahwa pada dasamya riwayat tersebut

berbunyi, Ut :rOi *tt^tb)u yr',t.t;'ot'r?'!b'gti tUTi 4Vt'ot
..t. t, ,'. .1. , ,', \ '

f U'e$ 
'*: 

tlt J,' jic (Seorang laki-laki dari kalangan Anshar

membebaskan budak miliknya jika terjadi padanya sesuqtu, lalu dia

meninggol dunia. Maka Nabi SAW minta budak itu dihadapkon

kepadanya, lalu beliau SAW menjualnya kepada )'u'aim).

Begitu pula Mathr Al Wanaq meriwayatkannya dari Amr. Al
Baihaqi berkata, "Kalimat 'Dia meninggal dunia' merupakan sisa

syarat bagi kemerdekakan budak tersebut, yakni dia meninggal dunia

akibat kejadian itu, bukan berarti berita bahwa sang majikan

meninggal dunia. Kemudian kalimat 'Jika terjadi padanya sesuqtu'

terhapus dari riwayat Ibnu Uyainah, sehingga terjadilah kesalahan."

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan jawaban atas

kejadian seperti itu dalam riwayat Atha' dari Jabir melalui jalur Syarik

dari Salamah bin Kuhail pada bab tersebut.

10. Menjual Wala' dan Menghibahkannya

6g
,t

I -':o*
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2535. Dari Abdullah bin Dinar: Aku mendengar Abdullah bin

Umar RA berkata, "Nabi SAW melarang menjual wala' dan

menghibahkannya."

,c;\) Wi apti ;;; i;*t,Uu q; hr 'ob, uG r
d,,'t'Sr o\i ,qi ,Jub *, *\t ,v A.g: t'/u
U G'H e', * \t .u tult r,Gs lilLt .or-)\ ei

,&r ort>v .;:rb u s tk', (k ,;(wi'i ,,lr;" v's)
2s36.Dari Aisyah *', O'u O"lou,u, I;* ,i"*u.ri ,;'*::,

maka keluarganya mensyaratkan wala' (untuk mereka). Aku
menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda,

'Merdekakanlah dia, sesungguhnya wala' itu bagi siapa yang

memberikan perak' . Lalu aku [Aisyah] memerdekakannya. Nabi SAW

memanggilnya dan memberi pilihan kepadanya mengenai suaminya.

Dia berkata, 'Seandainya dia memberikan kepadaku ini dan itu, aku

tetap tidak akan tinggal bersamanya'. Dia pun memilih dirinya
(cerai)."

Keterangan

(Bab menjual wala' dan menghibahkannya). Yakni, hukum

menjual dan menghibahkannya.

Wala' adalah hak orang yang memerdekakan budak untuk

mewarisi budak yang dimerdekakannya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang warisan disertai penjelasan

bagaimana indikasi larangan pada hadits ini dijadikan dalil tentang

tidak sahnya menjual wala' .



Dalam bab ini juga disebutkan hadits Aisyah tentang kisah
Barirah, yang akan dijelaskan setelah sepuluh bab. Adapun
hubungannya dengan judul bab terdapat pada sabda Nabi pada hadits.
'6bi d. iljt $| (sesungguhnya wala' itu untuk siapa yong

memerdekaftaz). Meskipun lafazh ini tidak dia sebutkan pada hadits di
atas, tetapi sepertinya dia mengisyaratkan kepada hadits itu
sebagaimana yang biasa di lakukan. Adapun penetapan dalil dari
hadits tersebut terletak pada pembatasan wala' bagi yang
memerdekakan, maka tidak ada hak sedikit pun bagi orang lain untuk
memilikinya.

Al Khaththabi berkata, "Oleh karena wala' sarna seperti nasab.

maka orang yang memerdekakan berhak terhadap walq', sebagaimana
orang yang memiliki anak berhak terhadap nasab anak itu. Kalaupun
dia dinasabkan kepada orang lain, maka nasabnya tetap tidak
berpindah dari bapaknya. Demikian juga apabila seseorang hendak
memindahkan wala'nya dari tempatnya, maka tetap tidak akan
berpindah."

ll. Apabila Saudara atau Paman Seseorang Ditawan, Apakah
Harus Ditebus Jika Dia Dalam Keadaan Musyrik?

a

ry
,i,=iir ',-u., 

up ;; ls t;* ;:tr';
v

'r:fV
,

Anas berkata, "Abbas berkata kepada Nabi SAW, 'Aku telah
menebus diriku dan menebus diri Aqil'."

,., .o. " i " - - i
A*-e 1 Lis a*>l 't 9WlJ l)- - l)

,*i *\t J-"":,).c6t Sv :";i SG',

-lr
(>
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Ali memiliki bagian dari harta rampasan perang yang

didapatkan dari saudaranya [yaitu] Aqil dan pamannya [yaitu] Abbas.

t.1
el ,t'\
t/

&t*

to. 1,
{9 4}ll,t2:\iv\e)oi

;y '!';:t' 11 
'oir

:l-eJUi

;L :J$ qW ut *,/
\t -A it'J'y, fr:;Vr

|JG ,iirr- un*

2537. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas RA telah

menceritakan kepada kami, "Beberapa laki-laki dari kalangan Anshar

minta izin kepada Rasulullah SAW, mereka berkata, 'Izinkanlah kami
untuk tidak menuntut tebusan terhadap anak saudara perempuan kami,
(yaitu) Abbas'." Beliau bersabda, "Jangan tinggalkan satu dirham
pun dari tebusannya."

Keteransan Hadits:

Ada yang berpendapat bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan

dengan judul bab ini akan lemahnya hadits tentang "yang ternyata

masih kerabatnya maka budak itu merdeka." Hadits tersebut

diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan dari hadits Hasan dari
Samurah. Namun, riwayat ini diingkari oleh Ibnu Al Madini dan

dikukuhkan oleh At-Tirmidzi sebagai hadits mursal. Imam Bukhari
berkata, "Hadits itu tidak shahih." Abu Daud berkata, "Riwayat ini
hanya dinukil oleh Hammad, dan dia meragukan penisbatannya

langsung kepada Nabi SAW". Adapun selainnya meriwayatkannya

dari Qatadah, dari Hasan; dan dari Qatadah, dari Umar dengan jalur
munq athi' (terputus), sebagaimana dikutip oleh An-Nasa' i.

Riwayat tersebut memiliki jalur periwayatan lain yang dinukil
oleh para penulis kitab Sunan pula 

-kecuali 
Abu Daud- dari jalur

Dhamrah, dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.

.o t
l.- . tt-*r-ll

,/o to '"t..1.
.L-a;: 4:, djr$ )
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An-Nasa'i berkata, o'Riwayat ini munkar." Sedangkan At-
Tirmidzi berkata, "Riwayat ini salah." Sejumlah pakar hadits berkata.

"Sesungguhnya Dhamrah telah mencampuradukkan hadits." Hanya

saja yang dinukil oleh Ats-Tsauri dengan sanad demikian adalah

hadits larangan menjual wala' dan menghibahkannya. Sementara Al
Hakim, Ibnu Hazm dan lbnu Al Qaththan berpegang pada lahiriah

sanad sehingga mereka men-shahih-kannya. Kemudian makna umum

hadits ini diterima oleh para ulama madzhab Hanafi, Ats-Tsauri, Al
Auza'i dan Al-Laits.

Daud berkata, "seseorang tidak dimerdekakan dengan sebab

seseorang." Adapun Asy-Syaf i berpendapat bahwa yang

dimerdekakan lantaran seseorang hanyalah yang berada pada garis

keturunan langsung, baik dari atas (bapak, kakek dan seterusnya)

maupun dari bawah (anak, cucu dan seterusnya): bukan berdasarkan

dalil ini, tetapi berdasarkan dalil-dalil yang lain. Pendapat ini pula

yang menjadi madzhab Imam Malik, hanya saja dia menambahkan

"saudara" meski dari pihak ibu. Ibnu Baththal mengklaim bahwa pada

hadits bab di atas terdapat hujjah yang membantah pendapat Imam

Malik. Akan tetapi pernyataan ini masih perlu ditinjau kembali.

seperti yang akan saya kemukakan.

i+ Uttt, qt' U;-ltt ,&t y ht ,-k d. "tl:t'Sri 
,71 Sii

(Anas berkata, "Aku telah menebus diriku dan menebus diri Aqil.").

Ini adalah penggalan hadits yang di awalnya disebutkan, & Vt g-i

;d.Ar €ttii ,'Jui iflt4 )r-rJ't y?nt lDidotongkan kepadct

Nabi SAW harta dari Bahrain, maks beliau bersabda, "Letakkanlah

di masjid. "). Hadits ini telah disebutkan pada bab "Pembagian dan

Menggantung Kurma di Masjid", pada pembahasan tentang shalat.

onb ;;b') F +i u qtbi rr.ir a;fir a[" ; \i;. 'i ,* ts;
Qqdair, ,l,tt -Ui, ,qtu'fnaiit- *r*,t,n b,agian poda harta rampasan

perang itu yang didapatkan dari saudaranyo [yoituJ Aqil dan

pamctnnya [yaituJ Abbas). Ini adalah perkataan Imam Bukhari yang

dia sebutkan sebagai dalil bahwa Aqil dan Abbas tidak merdeka
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karena hubungan kerabat dengan Ali RA. Sekiranya seseorang

dimerdekakan dengan sebab dimiliki oleh saudaranya atau yang

sepertinya, maka tentu Abbas dan Aqil telah dibebaskan dengan sebab

bagian Ali dari harta rampasan perang itu. Namun, argumentasi ini
dijawab oleh Ibnu Al Manayyar bahwa orang kafir tidak langsung

menjadi budak karena sebagai rampasan perang, bahkan pemimpin
dapat memilih antara membunuh, memperbudak, mengambil tebusan

atau membebaskan secara gratis. Keberadaannya dalam rampasan
perang menjadi sebab untuk memilikinya dengan syarat sang imam
memilih perbudakan. Maka, tidak ada kemestian mereka menjadi
budak sekadar bahwa mereka menjadi rampasan perang. Barangkali
inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan judul bab secara

mutlak, atau dia berpendapat bahwa tawanan perang dibebaskan jika
dia muslim dan tidak dibebaskan jika musyrik, sesuai dengan batasan

yang disebutkan dalam hadits.

(untuk anak soudaro perempuan kami [yaituJ
Abbas). Dia adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun maksudnya
bahwa mereka (kaum Anshar) adalah paman Abdul Muthallib dari
pihak ibu, karena ibunya Abbas adalah Nutailah binti Jinan yang tidak
berasal dari kaum Anshar. Bahkan, yang mereka maksudkan dengan
perkataan ini adalah bahwa ibunya Abdul Muthalib berasal dari
golongan mereka, karena ibunya Abdul Muthalib adalah Salma binti
Amr bin Uhaihah yang berasal dari bani Najjar. Serupa dengannya apa

yang tercantum dalam hadits Hijrah bahwa Nabi SAW menetap di
rumah paman-pamannya dari pihak ibu di kalangan bani Najjar,
padahal paman-pamannya dari pihak ibu yang sebenarnya adalah bani
Zr*lrah. Adapun bani Najjar adalah paman kakek beliau, Abdul
Muthallib, dari pihak ibunya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Sebagian ahli hadits melakukan
perubahan akibat ketidaktahuan mereka tentang nasab. Mereka
mengatakan 'anak saudara kami', padahal ia bukan anak saudara

mereka, karena tidak ada hubungan nasab antara Quraisy dan

Anshar." Dia melanjutkan, "Hanya saja mereka mengatakan 'anak
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saudara perempuan kami' agar tanggung jawab berada pada mereka

dalam pembebasan itu. Berbeda apabila mereka mengatakan 'anak

pamanmu', niscaya tanggung jawab berada pada Nabi SAW. Hal ini
menunjukkan kecerdikan dan sopan santun yang tinggi dalam

berbicara. Hanya saja Nabi SAW tidak memenuhi permohonan

mereka demi menghindari adanya keberpihakan dalam agama Allah.

Tambahan kisah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang perang

Badar. Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini

adalah untuk menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan yang diikat

oleh tali rahim tidak berbeda dengan hukum kekerabatan dari

keturunan pihak ayah.

12. Memerdekakan Budak Musvrik

,g a-i '^i hr qt ftf
,,-..,iv *';"-'{.i 6t

t |,ti *i aa ?'t

;. r '!)'d7 G

2538. Dari Hisyam, bapakku telah mengabarkan kepadaku

bahwa Hakim bin Hizam RA pada masa jahiliyah memerdekakan 100

budak dan dibawa di atas 100 ekor unta. Ketika masuk Islam, dia

membawa 100 ekor unta dan memerdekakan 100 budak. Dia berkata.

"Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullahl

Bagaimana menurut pendapatmu mengenai hal-hal yang aku lakukan

pada masa jahiliyah dalam rangka kebaikan?' Maka beliau SA\\'
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bersabda, 'Engkau masuk Islam dengan memperoleh pahola kebaikan

yang telah ksmu lakukan'."

Keteranqan Hadits:

(Bab memerdekakan budak musyrik). Kata "memerdekakan"

mungkin disandarkan kepada pelaku atau kepada objeknya.

Kemungkinan terakhir inilah yang dijadikan dasar Ibnu Baththal untuk
mengatakan, "Tidak ada perbedaal tentang bolehnya memerdekakan

budak musyrik secara suka rela. Hanya saja mereka berbeda pendapat

tentang membebaskan budak musyrik sebagai kafarat. Hadits tentang

kisah Hakim merupakan hujjah bagi masalah pertama, karena ketika
Hakim memerdekakan budak, waktu dia masih kafir, maka tidak
mendapatkan pahala, kecuali dengan sebab keislamannya. Maka,

barangsiapa melakukan hal itu dan ia telah masuk Islam, niscaya akan

lebih utama daripada Hakim."

Ibnu Al Manayyar berkata, 'tampaknya Imam Bukhari
bermaksud menjelaskan bahwa jika ada orang musyrik yang

memerdekakan budak muslim, maka perbuatannya itu disahkan.

Demikian pula apabila dia memerdekakan budak kafir, lalu budak itu
masuk Islam. Jadi, makna hadits itu adalah apabila orang kafir
melakukan yang demikian itu, niscaya ia akan mendapat manfaatnya

setelah masuk Islam, yaitu latihan mengerjakan kebaikan. Maka, dia

diberi pahala berkat karunia Allah SWT atas perbuatannya karena

mengambil manfaatnya setelah masuk Islam." Saya pun telah

mengemukakan jawaban lain untuk masalah ini pada pembahasan

tentang zakat.

'&1 '{o ht ,.o, eV i.'&'ot (bahwasanya Hakim bin HizamvP.

memerdekakan). Secara lahiriah menunjukkan bahwa hadits ini
mursal, sebab Urwah tidak hidup pada masa peristiwa ini
berlangsung. Namun, sisa hadits itu menjelaskan bahwa riwayat ini
maushul (memiliki sanad yang lengkap), yaitu, "Dia berkata, 'Aku
bertanya'." Orang yang berkata di sini adalah Hakim. Maka seakan-
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akan Urwah berkata, "Hakim berkata...". Dengan demikian, siuna

seperti redaksi "Dari Hakim". Imam Muslim meriwayatkan dari jalur

Abu Muawiyah dari Hisyam, dia berkata, "Dari bapaknya, dari

Hakim."

Wr'tFt (dalam rangka kebaikan). Maksudnva perbuatan itu saya

lakukan dalam rangka mencari kebaikan dan membersihkan dosa.

Telah disebutkan nukilan perbedaan mengenai cara membaca lafazh

ini pada pembahasan tentang zakat. Adapun kala "atabaruaru biha"

(dalam rangka kebaikan) adalah penafsiran dari Hisyam bin Urwah

(periwayat hadits itu), sebagaimana disebutkan Imam Muslim dan Al
Ismaili. Maka, tidak benar mereka yang mengatakan bahwa itu adalah

penafsiran dari Imam Bukhari.

lt. Orang yang Memiliki Budak dari Bangsa Arab Lalu
Menghibahkan, Menjual, Menggauli dan Minta Tebusan serta

Menjadikan Wanita Sebagai Tawanan Perang

u: y* ,P 3y 1 k rrt; t* t',, ?nt e?) :)w l7'
y.iur, o')w_'# | k ), t'+'#'#' t?l 9 ;uu :,

( r'njii_,t iii',t
Firman Allah, "Allah membuat perumpantaan dengan seorong

hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapar bertindak terhadap

sesuatu pun dan seorong yang Kami beri rezeki rang baik dari Kami,

lalu dia menaftnhkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan

terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segalo ptii hanya bagi

Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui." (Qs. An-Nahl

[16]:7s)
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V*,tuj.
2539-2540. Dari Uqail, dari Ibnu Syihab, Urwah menyebutkan

bahwa Marwan dan Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya

bahwa Nabi SAW berdiri saat utusan Hawazin datang. Mereka

meminta kepada Nabi untuk menyerahkan kepada mereka harta dan

tawanan perang dari pihak mereka. Beliau bersabda, "Sesungguhnya

aku bersamo orong-orang yang kalian telah lihat sendiri, dan
pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Pilihlah
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kalian salah satu dari dua hal; harta atau tawanan perang. Sungguh

aku akan menunggu bersama mereka." Qrlabi SAW menunggu mereka

selama belasan malam saat kembali dari Thaif). Ketika jelas bagi

mereka bahwa Nabi SAW tidak akan mengembalikan kepada mereka

selain salah satu dari dua hal itu, maka mereka berkata,

"Sesungguhnya kami memilih tawanan perang." Nabi SAW berdiri di
hadapan manusia seraya memuji Allah dengan pujian yang pantas

bagi-Nya. Kemudian beliau bersabda, "Ammo ba'du... sesungguhnya

saudara-saudara kalian telah datang kepada kami dalam keadaan

bertaubat, dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembaliknn

kepada mereka tawanan perang dari pihak mereka. Barangsiapa di
antara kalian yang ingin melakuknn hal itu dengon senang hati (tanpa

minta bayaran), maka hendaklah melakukonnya, dan barangsiapa
yang ingin tetap memiliki bagiannya hingga kami memberikon

kepadanya harta fai' yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada

kami, maka hendaklah dia melakukannyo." Orang-orang berkata,
"Kami telah melakukan hal itu untukmu dengan senang hati." Beliau
bersabda, "Sesungguhnya kami tidak mengetahui siapa di antara
kalian yang merestui dan siapa yang tidak merestui. Kembalilah
kalian hingga orang-orong arif di antora kalian mengajukan kepada

kami persoalan kalian " Manusia pun kembali, lalu mereka berbicara

dengan orang-orang arif di kalangan mereka. Kemudian mereka

kembali kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau bahwa

mereka telah menerima dengan senang hati dan merestuinya. Inilah
yang sampai kepada kami tentang berita tawanan perang Hawazin.
Anas berkata, "Abbas berkata kepada Nabi SAW, 'Aku telah menebus

Uqail'."

gt \' * d' "\ Cr,'=K ;t ;\'*'? 1- 'o t o 
iutT:J:rv i: AyAtcrLJl ,rlc p f

:Jt-e djt Jt f
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2541. Dari Ibnu 'Aun, dia berkata: Aku menulis surat kepada

Nafi' dan dia menulis kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW

menyerang bani Mushthaliq dan mereka dalam keadaan lalai,

sementara hewan ternak mereka diberi minum di dekat sumber air.

Maka, beliau membunuh tentara mereka dan menawan anak-anak

mereka, dan pada hari itu beliau juga menawan Juwairiyah. Hal ini

diceritakan oleh Ibnu Umar kepadaku dan dia berada di pasukan itu."

\>'; :'J\b'Afu ^* ?nt'e', S t:.i'4L iSu 7*- Jt f
42r/

$ q,G P>!r ,r {ir € *i # h' ,k it J;' (

2542. Dari Ibnu Muhairiz, dia berkata: Aku melihat Abu Sa'id

RA dan aku bertanya kepadanya, maka dia berkata, "Kami keluar

bersama Rasulullah SAW pada peperangan bani Mushthaliq, maka

kami mendapatkan tawanan yang terdiri dari bangsa Arab. Kami pun

menginginkan wanita. Telah berat atas kami kesendirian (hidup tanpa

wanita), dan kami menyukai 'azl. Kami bertanya kepada Rasulullah

SAW, maka beliau bersabda, 'Tidak ado (halangan) atas kalian untuk

tidak melakukannya. Tidak ada satu jiwo yang akan ada hingga hari

Kiamat, melainkan ia aknn ada'."
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2543. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku senantiasa

mencintai bani Tamim...." Ibnu Salam telah menceritakan kepadaku.

Jarir bin Abdul Hamid telah mengabarkan kepada kami dari
Mughirah, dari Al Harits, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah... dan

dari Umarah, dari AbuZur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku
senantiasa mencintai bani Tamim sejak tiga perkara yang aku dengar

dari Rasulullah SAW tentang mereka. Aku mendengar beliau

bersabda, 'Merekq adalah umatku yang paling keras terhadap
Dajjal'." Abu Hurairah berkata, "Suatu ketika sedekah mereka datang,

maka Rasulullah SAW bersabda, 'lni adalah sedekah kaum kita'.
Pemah seorang wanita tawanan perang dari kaum mereka berada di
dekat Aisyah, maka beliau bersabda, 'Bebaskonlah, sesungguhnya dia
berasal dari keturunan Ismail' ."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini diketengahkan untuk menjelaskan perbedaan

pendapat tentang menjadikan bangsa Arab sebagai budak. Ini adalah

salah satu masalah yang masyhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa

apabila bangsa Arab ditawan, maka anaknya boleh dijadikan budak

FATHIIL BAARI _ 235.



pula, -sesuai dengan syaratnya-. Sementara Al Auza'i, Ats-Tsauri dan

Abu Tsaur mengatakan bahwa majikan budak wanita itu harus

menaksir harga anak tersebut, lalu mengharuskan kepada bapaknya

untuk membayar harganya dan tidak boleh menjadikan anak itu

sebagai budak.

Adapun Imam Bukhari cenderung memilih pendapat yang

membolehkan untuk menjadikan mereka sebagai budak. Lalu dia

menyebutkan hadits-hadits yang berindikasi ke arah itu. Masing-

masing hadits di bab ini berisi keterangan yang mendukung judul bab.

Hadits Miswar tentang menghibahkan budak Arab, hadits Anas

berbicara tentang mengambil tebusan atas mereka yang ditawan,

hadits Ibnu Umar tentang menawan perempuan dari kalangan Arab,

sedangkan hadits Abu Sa'id mengandung keterangan menggauli

wanita Arab yang ditawan. Demikian pula masalah tebusan, sekaligus

mencakup masalah menjual budak Arab, lalu pada hadits Abu

Hurairah terdapat keterangan mengenai menjual budak Arab.

Sehubungan dengan perkataannya pada judul bab "Firman Allah

Ta'ala, 'Budak yang dimiliki...' dan seterusnya", maka Ibnu Al

Manayyar berkata, "Keserasian ayat ini dengan judul bab dapat

ditinjau dari sisi bahwa Altah telah menyebutkan 'Budak yang

dimiliki' secara mutlak tanpa membatasinya pada non-Arab. Yang

demikian itu menunjukkan tidak adanya perbedaan dalam hal itu
antara bangsa Arab dengan non-Arab."

Ibnu Baththal berkata, "sebagian orang menakwilkan dari ayat

ini bahwa budak tidak dapat dimiliki. Akan tetapi menggunakan ayat

ini untuk mendukung pendapat itu perlu ditinjau lebih lanjut, karena

ayat itu dalam bentuk nakirah (indefinit) yang disebutkan dalam

konteks penafian (kalimat negatif), sehingga tidak memiliki cakupan

yang umum. Sementara itu, Qatadah menyebutkan bahwa yang

dimaksud oleh ayat itu adalah orang kafir secara khusus. Benar,

mayoritas ulama berpendapat bahwa budak tidak dapat memiliki

apapun, lalu mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Umar yang telah

disebutkan pada pembahasan tentang memberi minum dan
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pembahasan yang lain. Sementara itu sebagian ulama berkata, 'Budak
mempunyai hak milik'. Pendapat demikian dinukil dari Ibnu Umar
dan selainnya. Adapun Imam Malik dalam hal ini mengemukakan
pendapat yang berbeda-beda. Dia berkata, 'Barangsiapa menjual
budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk orang yang

menjualnya, kecuali berdasarkan syarat'. Lalu dia berkata tentang

seseorang yang memerdekakan budak yang memiliki harta.
'Sesungguhnya harta menjadi milik budak kecuali berdasarkan

syarat'."

Ibnu Baththal berkata pula, "Hujjah Imam Malik dalam hal
'menjual' adalah hadits yang dia riwayatkan dari Nafi', yan,q

merupakan nash dalam masalah itu. Adapun hujjahnya dalam hal
'memerdekakan' adalah riwal,at yang dinukil oleh Ubaidillah bin Abu
Ja'far dari Bukair bin Al Asyaj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi
sAw, :y, ry" tf 'yr ,{ 9, lr; fib pi ';,, (Barangsiapa

memerdekakan budak yang memiliki harta, maka harta budak itu
menjadi mililcnya, kecuali bila horta itu dikecualikan oleh
majikannya).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini adalah hadits yang
diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan melalui sanad yang
shahih. Sebagian ulama dalam madzhab Maliki membuat perbedaan

bahwa pada dasamya budak tidak memiliki. Akan tetapi oleh karena
"pembebasan" adalah wujud kebaikan kepadanya. maka sangat selaras

bila apa yang dimilikinya tidak diambil demi menyempurnakan

kebaikan untuknya. Maka, disyariatkan mukatabah (perjanjian
penebusan diri) dan diperbolehkan bagi budak untuk berusaha, lalu
menebus dirinya dari majikannya. Sekiranya budak tidak mempunyai
hak untuk memiliki apa yang ada padanya, niscal'a syariat mukatabah

tidak memberi manfaat apapun bagi dirinya.

Kisah Hawazin akan dijelaskan secara detail pada pembahasan

tentang peperangan. Adapun kalimat "Hortq fai' yang pertama kali
diberikan oleh Allah kepada komi", yakni baik berupa upeti, harta
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rampasan perang maupun selainnya. Dia tidak memaksudkan fai'
menurut makna istilah saja.

Adapun bani Mushthaliq adalah marga yang terkenal di kabilah

Khuza'ah. Ia adalah Mushthaliq bin Sa'id bin Amr bin Rabi'ah bin

Haritsah bin Amr bin Amir. Sebagian mengatakan bahwa Mushthaliq

adalah nama gelar sedangkan namanya adalah Hudzaifah.
'-. o. I"6";:r .vt'i qtb\ (beliau menawqn Juwairiyah pada hari itu).

Yaitu, ir*uiriruf, binti Al Harits bin Abi Dhirar bin Al Harits bin

Malik bin Al Mushthaliq. Bapaknya adalah pemimpin kaumnya.

Setelah peristiwa itu, dia masuk Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh

Imam Muslim dari jalur lain dari Ibnu 'Aun, lalu dia menjelaskan

bahwa Nafi' menjadikannya sebagai dalil yang menghapus hukum

menyeru kepada Islam sebelum memulai peperangan. Masalah itu

akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah dengan lengkap.

F"" d r-f aj; 6 @ku senantiasa mencintai bani Tamim).

Y"k; 
'nu 

u tuUitut yang besar dan masyhur, dinisbatkan kepada

Tamim bin Mun bin Udd bin Thabikhah bin Ilyas bin Mudhar.

?* fi $ejak tiga). Yak'ni, sejak aku mendengar tiga perkara

luhur. Imam Ahmad menambahkan dari jalur lain dari Abu Ztx'ah,

dari Abu Hurairah, ilililii e di',-pi ,E\i 4?'i' oG v3 (Tidak

ada satu kaum pun yang lebih aku benci daripada mereka, tetapi

kemudian aku mencintai mereka). Kebencian ini didasari oleh

persengketium yang terjadi antara kaum Abu Hurairah dengan bani

Tamim pada masa jahiliyah.

J6iJr ,P 4l'*f i (mereka adqlah umatku yang paling keras

terhadap Dajjal). Dalam riwayat Asy-Sya'bidari Abu Hurairah, yang

dikutip oleh Imam Muslim, disebutkan' g->Uir C !9 arir \et 7
(Mereka adalah manusia yang paling keras berperang saat terjadi

fitnah). Kandungan hadits ini lebih luas daripada riwayat Abu Zur'ah.

Akan tetapi mungkin lafazh yang bersifat umum ini dipahami di
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Abu Awanah juga menyebutkan dari jalur Asy-Sya'bi, dari Abu

Hurairah, It q. *r'.rft (dan didatangkan tawanon perang bani Al

Anbar). Bani Al Anbar juga marga terkenal di kabilah Tamim, yang

dinisbatkan kepada Al Anbar bin Amr bin Tamim.

Catatan

Dalam naskah Shahihoin disebutkan dengan lafazh sabiyyah

(wanita tawanan perang) yang berasal dari kata As-Sabyu atau As-

Sabaa. Saya tidak menemukan keterangan mengenai nama wanita

yang dimaksud. Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Harun

bin Ma'ruf dari Jarir disebutkan dengan lafazh nasamah, yang berarti
jiwa. Al Ismaili meriwayatkan pula dari Abu Ma'mar, "Don pada

Aisyah terdapat satu jiwa dari keturunan Ismail". Dalam riwayat Asy-

Sya'bi yang dikutip oleh Abu Awanah disebutkan, "Dan Aisyah

memiliki nsdzor". Lalu dijelaskan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al
Ausath dari riwayat Asy-Sya'bi bahwa Aisyah bernadzar. Adapun

lafazhnya,',tb\ rt ,t $'iJ q Li e;lio cts.t5 (Aisyah bernadzar

untuk memerdekakan budak dari keturunan Ismarl). Ath-Thabrani

meriwayatkan juga dalam kitabnya Al Mu'jam Al Kabir dari hadits

Duraih bin Dzu'aib bin Syu'tsum Al Anbari, 4:rA [ ,Ljri zutb'01

,V"& €f,.:&j y ir'.3; H' $'sui iSlu;iliUY c,'''x

6.-t3'c)it:tt ,'^iri e €f ,q'dui ,:i;,Sr ,i.;'e iW ai:i /t 4?C
t;;'t ($j q.3t (Sesungguhnya Aisyah berkata, "Wahai Nabi Altahl

Sesungguhnya aku bernadzar membebaskan budak dari anak Ismail."
Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, " Bersabarlah hingga datang

fa'i (harta rampasan) dari bani Al Anbar esok hari. " Lalu fai' bani Al
Anbar datang, maka beliau SAW bersabda kepada Aisyah, "Ambillah

di antqra mereka empat. " Aisyah mengambil Rudaih, Zubaib, Zukhay

dan Samirah).
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Rudaih adalah seperti yang disebutkan pada kisah di atas.

Zubaib adalah Ibnu Tsa'labah bin Amr. Zukhav menurut versi Ibnu
.Aun adalah Rukhay. Sedangkan Samirah adalah Ibnu Amr bin Qurth.

Pada hadits disebutkan pula, ;-')'i3 &') * i'' p ,;t 'C*

r:t:as'j*6t ,r ,t 1$ au;o [ 'jr6 
"i w '!'j.1 (Maka Nabi sAW-

mengusap kepala mereka seraya memohonkan keberkahan bagi

mereka, kemudian bersabda, "Wahai Aisyah! )lereka itu dari bani

Ismail secora sengaja. "). Adapun yang paling dekat di antara keempat

orang itu, yang dimerdekakan oleh Aisyah, adalah Rudaih atau

Zukhay.

Dalam Sunan Abu Daud dari hadits Az-Zubaib bin Tsa'labah

terdapat keterangan yang memberi petunjuk ke arah itu. Di bagian

awal hadits tersebut disebutkan , i\W Pj f io' ,,I,a lt l'13'6;

lo h' & l' Jn JlFy,;:.,6 !.b''g6 ,t f ,,ei:n6 /, q.
'&-l Gotututlah SAW mengutus pasukan kepada bani Al Anbar. Lalu

pasukan itu menyerang di Rukbah dari arah Thaf dan menggiring

mereka kepada Rasulullah SAly). Adapun Rukbah adalah nama

tempat terkenal selain Rukbah Ats-Tsaniyah 1'ang terletak antara

Makkah dan Madinah.

Ibnu Sa'ad meyebutkan bahwa ekspedisi U1'ainah bin Hishn ini

berlangsung pada bulan Muharram tahun 9 H. Dia berhasil menawan

l1 wanita dan 30 anak-anak.

Sabda beliau SAW kepada Aisyah "Belilah ia dan

merdeknkanlah' merupakan dalil bagi jumhur ulama yang

membolehkan untuk memperbudak bangsa Arab, meskipun yang

paling utama adalah memerdekakan siapa saja 1'ang menjadi budak

dari kalangan mereka. Oleh karena itu Umar berkata, "Termasuk aib

bila seseorang menjadikan budak anak laki-laki dan anak perempuan

pamannya." Perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Baththal dari Al
Muhallab.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Masalah ini harus dijelaskan secara

rinci. Seandainya orang Arab (misalnya) berasal dari keturunan

Fathimah AS, lalu menikahi budak wanita sesuai syaratnya, maka

kami katakan bahwa anaknya tidak boleh dijadikan budak." Dia juga

berkata, "Jika keberadaan tawanan perang sebagai anak Ismail

menjadikannya disukai untuk dibebaskan, maka orang yang

menempati posisi seperti yang kami katakan mewajibkan kita untuk

memerdekakannya."

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Keutamaan bani Tamim. Di kalangan mereka pada masa

jahiliyah dan awal Islam terdapat sejumlah tokoh dan pemimpin.

2. Berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir

zat]aan.

3. Bantahan terhadap mereka yang menisbatkan seluruh penduduk

Yaman kepada bani Ismail, karena Nabi SAW membedakan

antara Khaulan (yang berasal dari Yaman) dengan bani Al
Anbar (yang berasal dari Mudhar). Adapun yang masyhur

mengenai Khaulan, dia adalah Ibnu Amr bin Malik bin Al Harits

dari keturunan Kahlan bin Saba'. Sementara menurut Ibnu Al
Kalbi, dia adalah Khaulan bin Amr bin Al Haf bin Qudha'ah.

14. Keutamaan Mendidik Budak Wanita dan Mengajarinya

f iu' & yt J';:r'Jv :'Ju

V':'j':r i:;ii;W'#G

)cz \ , t I
4re 4!l ,-f : ,f y G\

Az$

4A; t_rG i|urS
0l

2544. Dari Abu Musa RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa memiliki budak wanita, lalu dia
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mengajarinya dan berbuat baik kepadanya, kemudian memerdeka

kannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala'"

Keterangan

(Bab keutamoon orong yang mendidik budak wanitanya)' Kata
..keutamaan" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi.

Namun An-Nasafi memberi tambahan lain, yaitu "dan

memerdekakannya". Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan

hadits Abu Musa secara ringkas. Adapun penjelasannya secara detail

akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah.

15. sabda Nabi sAW , 'ot$"i 
U'e{lli Efl\'t-ir gudo*

Adalah Saudara-saudara kalian, Maka Berilah Mereka Makan dari

Apa yang Kalian Makan).

6*\ i!,ti3 t ". 
tFf lr llr rl&$1 :)c !y':

-ti^ )dtr ;i, qs' ;t !; fa,,, $Qu i'-flt i:.,
',;Y iirr tLpqf "rK, 61',9, itt #u,,abt 1

,nlt ,,s'-fit Ls,) 'i' "* I ie (.()P l(* i\S U
;lt/&)r,

Firman Allah Ta'olo, "sembahlah Allah dan jangon ksmu

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat bqiklah

kepoda dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anlk-anak yotim, orang-

orang miskin, tetongga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman

sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang sombong dan mentbangga-banggakan

diri." (Qs. An-Nisaa' [a]:36)
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Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Dzil qurba artinya yang

dekat. Sedangkan al junub artinyayang asing/jauh."

^1L', 
& \t'-u; qrdt'r; r:i lijg ,'J$ i; J. ))1.#t *

ilw u;';r; llJ"rL *<i ,rb', iL

2545. Dari Ma'rur bin Suwaid, dia berkata: Aku melihat Abu
Dzar Al Ghifari RA sedang mengenakan hullah (pakaian baru atau

pakaian yang menutup semua badan -ed), begitu juga budaknya" Kami
bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia berkata,

"Sesungguhnya aku mencaci seseorang, lalu orang itu mengadukanku

kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Apakah
engknu mencacinya dengan mencela ibunya?' Kemudian beliau
bersabda,'Sesungguhnya saudara-saudara kamu adalah pelayan

kamu. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan ksmu.

barangsiapa yang saudaranya berada dolam kekuasaannya, malu
hendaklah memberinya makan dari opa yong dia makan, dan

memberinya minum dari apa yang dia minum. Janganlah knmu

membebani mereka dengan qpa yang tidak mampu mereka lakukan.

Apabila kamu membebani merekn dengan apa yang di luar
kemampuan mereka, maka bantulah'."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Budak adalah saudara-saudara knmu,

maka berilah mereka makan dari apa yang knmu maksn. "). Makna
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kalimat judul bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadits Abu
Dzarr. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Al Iman oleh lbnu
Mandah dengan lafazh, o'tt|U (-'ilJ-jl:(t'&'"<;, ,* ,JJ;r*1t r+l
t'$5 q pi.S, 1(sesungguhnya

kamu. Barangsiapa melayani knmu

makan apa yang kamu makan, dan

pakai).

mereka adalcth saudara-saudara

di antara nterekq, mako berilah
berilah pakaian apa yang kamzt

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Muwaniq, dari Abu Dzar.

dengan tafazh: \ e*tt o'lr.'t; U"i,$$ '{s';fi, ,4'E;t i
t'J-j; (Barangsiapa melayani kamu di antara budak-budak kamu.

maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan dan berilah
mereka pakaian dari apa yong kamu pakai).

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab .41 Adab Al Mufrad
dari jalur Salam bin Amr, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat.

dari Nabi SAw, beliau bersabda, EV\ €':G:i (Budak-budak kamtt

adalah saudara-saudara kamu); dan dari hadits Jabir disebutkan, i6
o'ls"s |i,#i ,igi 

':"? 
'#'l,u,.Jlu, fi *3 y i,r j; ,.rr

(Adolah Nabi SAW mewasiatkan kebaikan kepada pora bttdak, beliatt
bersabda, " Berilah mereka maknn dari apa yang kamu makan. ")
Serta, dari hadits Abu Al Yasr (yakni Ka'ab bin Amr Al Anshari), dari
Nabi SAW, b"t45 \ e*tt o't].rhi U 'i'fii (Beritah mereka

makan dari apa yang kamu makan, dan berilah rnereka pakaian dari
opa yang kamu pakai). Kemudian riwayat itu dikutip oleh Imam
Muslim.

j.-fl, q:r: t3u;1 $u.tj\3 & :,t;f l1 ar rrr-it') : jG d.'i)

6F l';* -dr| Jt- fAr, A4O (Firman Allah Ta,alo.

"Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua ortng ibu-bapak, karib
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin -hingga firman-Nya-
yang sombong dan membangga-banggakan diri."). Demikian yang
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tertera pada riwayat Abu Dzarr, sementara pada riwayat Karimah ayat

tersebut disebutkan secara lengkap.

;t't ,*u, -b,: ,;-lt ,i.-flt si ,1, t? ;.1 
'Sa ptuu

Abdillah berkata, " Dzil qurba artinya yang dekat. Sedangkan ash-

shahib bil janbi artinyayang jauWasing.").

Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam kitab Al Majaz. Akan

tetapi terjadi perbedaan mengenai makna lafazh"ash-shahib bil janbi"
(teman sejawat). Sebagian ulama mengatakan "istri", dan sebagian

lagi mengatakan "teman dalam perjalanan". Maksud penyebutan ayat

ini di sini terdapat pada firman-Nya, lSJ;UJr-i Ul;S si (dan hamba

sahayamu), maka masuklah mereka di antara orang-orang yang

diperintahkan untuk diperlakukan dengan baik, karenapara budak ini
disebutkan dalam deretan orang-orang tersebut.

\i S.i '{ft (aku melihat Abu Dzarr). Hal ini telah dijelaskan

dalam pembahasan tentang iman, begitu pula dengan nama laki-laki
yang dicaci-maki serta hullah yang dikenakan.

E ft ot 'i6 
j ritr'afliri llpakah engkau mencacinya dengan

mencela ibunya? Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya

saudara-saudara kamu adalah pelayan karnu."), semikian yang

tercantum di tempat ini. Sementara pada pembahasan tentang iman

telah dikemukakan dari jalur lain dari Syu'bah disertai tambahan, 3$!

e'* EVI ,tplq * S;t (sesungguhnva engkau seseorang vang

masih memiliki sifat jahiliyah, saudara-saudara kamu adalah pelayan

kamu). Peringkasan pada riwayat di atas berasal dari Adam (guru

Imam Bukhari), sebab Al Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur lain

dari Adam sama seperti itu. Akan tetapi ada pula kemungkinan

Syu'bah meringkas riwayat itu ketika menyampaikannya kepada

Adam.

Lafazh khawal adalah pelayan, dinamakan demikian karena sifat

mereka adalah memperbaiki urusan. Dari sinilah sehingga perawat
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kebun dinamakan Al Khauli. Ada pula yang mengatakan bahwa khaul

adalah bentuk jamak dari kata kha'il yang artinya penggembala.

Pendapat lain mengatakan makna takhwil adalah kepemilikan.

dikatakan khawwalaka Allah kadza, yakni Allah menjadikanmu

memiliki hal ini.

'FU 
\'ry (hendaklah memberinya makan dari apa yang dia

mokan). Yakni, dari jenis apa yang dia makan berdasarkan makna

"sebagian" yang diindikasikan oleh lafazh "min". Hal ini diperkuat

oleh hadits Abu Hurairah berikut setelah dua bab: i:6'* ryJf 
'o?

'e:"A 
llpabita tidak menyuruhnya duduk bersamanya, makq hendaklah

memberinya satu suapan). Maksudnya di sini adalah menyantuni.

bukan persamaan dari segala segi. Akan tetapi siapa menempuh yang

lebih sempurna seperti Abu Dzar, maka dia telah menyamakannya.

dan ini lebih utama. Seseorang tidak mengutamakan dirinya sendiri

terhadap harta tanpa menyertakan budaknya, meski pada dasamya hal

itu boleh saja dia lakukan.

Dalam kitab Muwaththa' dan Shahih Muslim dari riwayat Abu

Hurairah, dari Nabi SAW disebutkan , li ,J'/;aur^ff':' ;b )'i:-"1.
'fi'l 6 ,F 'a Uk" (Hak budak adalah makanan dan pakaionnyct

menurut kebiasasn yang patut, dan tidak boleh dibebani pekerjoan di
luar kemampuannya). Batasan bagi hal ini dikembalikan kepada

kebiasaan yang berlaku.

Adapun riwayat yang dikutip oleh Ibnu Baththal dari Malik
bahwasanya dia ditanya tentang hadits Abu Dzarr maka dia berkata.

"Mereka pada saat itu tidak memiliki makanan pokok ini." Lalu Ibnu

Baththal menganggap hal ini sebagai jawaban yang baik sehingga

perlu ditinjau lebih lanjut.

W" 6 'i'& U Qangan membebani mereka di luar

kemampuan mereka). Maksudnya, tidak membebani mereka dengan

pekerjaan yang tidak milmpu mereka kerjakan. baik karena terlalu

berat atau sulit. Adapun taklif adalah membebani diri dengan sesuatu
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disertai sedikit kesulitan. Ada pula yang mengatakan bahwa

maknanya adalah memerintahkan sesuatu yang memberatkan.

'i# tsr! (apabila kamu membebani mereka). Maksudnya,

seorang budak dibebani pekerjaan dari jenis yang dia mampu. Lalu
apabila tidak mampu melakukan pekerjaan itu sendirian, maka

hendaknya meminta orang lain untuk membantunya.

Pelaiarans yane daoat diambil

1. Larangan mencaci-maki budak dan mencela mereka dengan

mengungkit siapa yang melahirkan mereka.

2. Dorongan untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka.

Termasuk dalam hukum budak ini adalah yang semakna

dengannya, seperti orang sewaan dan lainnya.

Tidak boleh merasa lebih tinggi dan melemahkan sesama

muslim.

Senantiasa memelihara amar ma'ruf nahi munkar.

Menggunakan kata "saudara" kepada budak. Apabila yang

dimaksud dengan kata ini adalah kekerabatan, maka ia berada

dalam konteks majaz, karena semuanya berasal dari Adam.

Atau, mungkin yang dimaksud adalah persaudaraan Islam, dan

budak kafir hanya diikutkan kepadanya. Atau, mungkin hukum

tersebut khusus bagi budak mukmin.

[6. Seorang Budak Apabila Memperbaiki Ibadah kepada

Tuhannya dan Menasihati Majikannya

3.

4.

5.

6.

:JU

czA z

&j e?'t I
Id ;ez ?ut
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2547. Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda.

"Apabila seorang budak menasihati majikanrya dan memperbaiki

ibadah kepctda Tuhannya, maka baginya pahala dua kali. "

2548. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, "Siapa saja seseorang yang memiliki budak wanita, lalu

m e ndi di kny a s e r ay a m e mp e r b a gu s p e n gaj ar anny ct d a n m e m e r d e kaka n

nya serta menikahinyo, moka baginya dua pahala. Siapa saja budak

yong menunoikan hak Allah dan hak majikanrya. maka baginya dua

pahala."

?ur oe, i;'; l'ls :i* .-i)t ; *.-- '+ qfrt e
lt;i C,t' l,i3' p.,*', y\'* i'J;,'Jti:'a:L
tf i;;'l ;f'4'tU6 ytW ,Ll.tt'-):!,* ql,t

.!')t elrr;;i
2549. Dari Zuhri: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab

berkata: Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bagi

budak yang dimiliki dan yang shalih, dua pahala. Demi jiwaku yong

ada di tangan-Nya, kalau bukan karena jihad di.ialan Allah, haji dan

berbakti kepodo ibuku, niscaya aku menyukti mati sedang aktt

sebagai budak."
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tti,.,*r*ht* Ut',Su ,JG & . .. !,c.t 1,.
f t ot-f G' ,f

:Y"#ti:;;9"#-bf!
2550. Dari Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"sebaik-baik perkara bagi salah seorang di antara mereka;

memperbagus ibadah kepada Rabbnya dan memberi nasihat kepada

majikannya."

Keteransan Hadits:

(Bab seorang budak apabila memperbaiki ibadah kepada

Tuhannya dan menasihati majikannya). Yakni, penjelasan tentang

keutamaan dan pahalanya. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan

empat hadits:

Pertama, hadits lbnu Umar yang menegaskan bahwa siapa yang

melakukan demikian, maka dia akan mendapatkan dua pahala.

Kedua, hadits Abu Musa seperti hadits lbnu Umar disertai

tambahan "Barangsiapa memiliki budak wanita lalu ia mengajari,

memerdekakan dan menikahinya". Ini adalah penggalan hadits yang

telah disebutkan pada pembahasan tentang iman dengun 1a142[; ii)U

..a. . t." i'-o..t

#V i';1 it"jry- (tiga golongan yang aknn diberikan pahala mereka

dua knli), dan disebutkan juga di dalamnya seorang mukmin dari

kalangan Ahli Kitab.

Ketiga, hadits Abu Hurairah "Bagi budak yang dimiliki dan

shalih akan mendapatkan dua pahala". Lafazh "shalih" mencakup apa

yang disebutkan sebelumnya berupa dua syarat, yakni memperbaiki

ibadahnya dan memberi nasihat kepada majikan. Nasihat terhadap

majikan termasuk juga menunaikan haknya, baik berupa pelayanan

maupun lainnya. Pada bab berikutnya akan disebutkan dari hadits Abu

Musa dengan lafazh: {clrr, i;bi| "'dt ,y ^)b 
i ,sir ot; ;t Ai'i:

 
dJl

25O - FATHUL BAARI

j



(Menunaikan kepada majikan apa yang menjadi tanggung jawabrya

berupa hak, nasihat dan ketaatan).

Keempat, hadits Abu Hurairah"sebaik-baik perkara bagi salah

seorang mereka adalah memperbaiki ibadah kepada Tuhannya dart

menasihati majikannya". Hal ini menafsirkan hadits sebelumnya dan

sesuai dengan dua hadits lainnya.

c\;i oi Ui'i ;ii't'd,r 1' ff g.iri"ir l! :y,t *l\
"l'tt; Uit (Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, kalay bukan karena

jihad di jalan Allah, haii dan berbakti kepoda ibuku, niscaya aht

menyukni mati sedang aku sebagai budak). Secara lahiriah kalimat ini

-dari awal hingga akhir- berasal dari Nabi SAW. Demikianlah

menurut Al Khaththabi. Dia berkata, "Allah menguji para nabi dan

orang-orang pilihan-Nya dengan perbudakan sebagaimana Dia telah

menguji Yusuf." Akan tetapi Ad-Dawudi dan Ibnu Baththal

mengatakan bahwa kalimat itu berasal dari Abu Hurairah yang

disisipkan ke dalam hadits. Pandangan ini dari segi makna didukung

oleh kalimat"dan berbakti kepada ibuku", karena saat itu Nabi SA\\-

tidak lagi memiliki ibu dimana beliau dapat berbuat baik kepadanl'a'

Tapi Al Karmani memberi solusi dengan mengatakan bahwa yang

beliau maksudkan adalah mengajari budak u.anita miliknya, atau

beliau mengatakannya "sekiranya ibunya masih hidup", atau

maksudnya adalah ibunya yang menyusuinya.

Tampaknya Al I(haththabi mengabaikan nash yang menyatakan

kalimat itu hanya disisipkan ke dalam hadits. Al Ismaili meriwayatkan

dari jalur lain, dari Ibnu Al Mubarak, dengan redaksi: "Demi yang

jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya...'' Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Al Husain bin Al Hasan Al \larwazi dari Ibnu Al

Mubarak. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur

Abdullah bin Wahab, dari Abu Shafwan Al Umawi, serta Imam

Bukhari di dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari jalur Sulaiman bin

Bilal, juga Al Ismaili dari jalur Sa'id bin Yahya Al-Laktmi, dan Abu

Awanah dari jalur Utsman bin Umar, semuanya dari Yunus.



Imam Muslim memberi tambahan pada akhir jalur periwayatan

Ibnu Wahab, "Dia -yakni Zuhri- berkata: Telah sampai berita kepada

kami bahwa Abu Hurairah tidak melakukan haji hingga ibunya

meninggal dunia hanya karena melayaninya". Lalu dalam riwayat Abu

Awanah dan Ahmad dari jalur Sa'id, dari bapaknya, dari Abu

Hurairah, bahwasanya ia mendengarnya berkata, "Kalau bukan dua

perkara, niscaya aku lebih menyukai menjadi budak. Yang demikian

itu karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah Allah

menciptakan budak yang menunaiknn hak Allah atasnya dan hak

majikannya melainknn Atlah akan memberil<an pahalanya dua knli' ."

Dari sini diketahui bahwa kalimat tersebut berasal dari

kesimpulan pribadi Abu Hurairah yang dikuatkan dengan riwayat

yang marfu'. Hanya saja Abu Hurairah mengecualikan hal-hal ini,

karena jihad dan haji disyaratkan adanya izin dari sang majikan.

Begitu pula berbakti kepada orang tua yang terkadang membutuhkan

izin sang majikan pada sebagian keadaan. Berbeda dengan ibadah

badaniyah (fisik) yang lain. Lalu Abu Hurairah tidak menyinggung

ibadah yang berkaitan dengan harta; entah karena saat itu dia tidak

memiliki harta melebihi kebutuhannya yang memungkinkan dia

menginfakkan dalam ketaatan tanpa izin majikan, atau dia

berpendapat bahwa budak tidak berhak membelanjakan hartanya

tanpa izin sang majikan.

Catatan

Nama ibu Abu Hurairah adalah Umaimah, dan sebagian

pendapat mengatakan Maimunah. Dia adalah seorang sahabat wanita

senior. Peristiwa dia masuk Islam tersebut dalam kitab Shahih

Muslim, dan penjelasan namanya tercantum dalam kitab Dzail

Ma'rifah, karangan Abu Musa.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Makna hadits ini 
-menurut 

pendapat

saya- adalah bahwa seorang budak ketika ada dalam dirinya dua

perkara yang wajib, yakni taat kepada Tuhannya dalam beribadah dan
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taat kepada majikannya dalam berbuat makruf, lalu budak itu
menunaikan kedua kewajiban ini, maka baginya dua kali lipat patrala

orang merdeka yang taat, karena budak itu telatr menyamai orang

merdeka dalam ketataan kepada Allah dan melebihinya dalam menaati

orang yang diperintahkan Allah untuk ditaati." Dia melanjutkan, "Dari
sini saya katakan, sesungguhnya siapa yang dalam dirinya ada dua

kewajiban lalu dia mengerjakan kedua-duanya, maka dia lebih utama

daripada ormg yang hanya memiliki satu kewajiban dan mengerjakan

kewajibannya. Seperti seseorang yang wajib melaksanakan shalat dan

zakat,lalu dia menunaikan keduanya, maka dia lebih utama daripada

orang yang hanya berkewajiban menjalankan shalat saja.

Konsekuensinya, barangsiapa terkena kewajiban menjalankan

beberapa perkara fardhu, lalu dia tidak melakukan satu pun di
antaranya, maka kemaksiatannya lebih besar daripada orang yang

hanya diwajibkan untuk menjalankan sebagian perkara fardhu
tersebut."

Namun, yang tampak bahwa tambahan keutamaan yang

diberikan kepada budak tersebut adalah sulitnya perbudakan yang

dialaminya. Sebab jika pelipatgandaan ditentukan oleh perbedaan

amalan, niscaya hal itu tidak khusus bagi budak.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, setiap amalan yang

dikerj akannya dilipatgandakan untuknya. "

Dia juga berkata "Dikatakan bahwa sebab pelipatgandaan itu
adalah karena dia telah memberi nasihat kepada majikannya dan

beribadah kepada Tuhannya dengan baik, maka dia mendapatkan

pahala kedua ibadah tersebut serta pahala tambahan."

Dia berkata, *Tapi secara lahiriah menyelisihi pandangan ini,
dan dia menjelaskan hal itu agar tidak timbul dugaan bahwa budak

tidak diberi pahala atas ibadah yang dilakukannya."

Akan tetapi apa yang dia katakan sebagai makna lahiriah

tidaklah menafikan apa yang dinukil sebelumnya. Jika dikatakan,

konsekuensi logisnya bahwa pahala para budak itu dua kali Iipat dari
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pahala majikannya, maka dijawab oleh Al Karmani, "Tidak ada

masalah dalam hal itu, yakni jika si budak memiliki pahala yang

dilipatgandakan dari sisi ini, tetapi di sana ada sisi lain yang

menyebabkan sang majikan mendapatkan pahala berlipat ganda

dibandingkan pahala budak. Atau, maksud hadits itu adalah

mengunggulkan budak yang menunaikan dua kewajiban di atas budak

yang hanya menunaikan satu kewajiban."

Ada pula kemungkinan pelipatgandaan itu khusus pada amalan

yang mengandung ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada

majikan. Maka, dia mengerjakan satu amalan dan diberi pahala dua

kali berdasarkan dua sisi tersebut. Adapun amalan yang arahnya

berlainan, maka tidak ada kekhususan baginya dalam hal

pelipatgandaan pahala dibandingkan orang yang merdeka.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa budak tidak dikenai kewajiban
jihad dan haji saat perbudakaan itu berlangsung, meskipun jika dia

mengerj akannya dianggap sah.

17. Tidak Disukai Bersikap Melampaui Batas Terhadap Budalq

dan Perkataan "Hamba Sahayaku yang LakiJaki dan Hamba

Sahayaku yang Perempuan'

r'.{t) *tv) <i3;6lt eV U 4.6,t) ,ic iirr Jttr

1c.'r;3ijr Ftg, ;> 'iu.r rv$r ci th$ .it &F
Jti.l
. ,,.

(.:*.1

Firman Allah, "Don orang-orang yang layak (berkawin) dari

hamba-hamba sahaya kamu yang lakiJaki dan hamba-hamba sahaya

kamu yang perempuan". (Qs. An-Nuur pal: 32) Firman-Nya,

"Hamba sahaya yang dimilifti." (Qs. An-Nahl [16]: 75)
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Firman-Nya,"Keduanyo mendapati suami wanita itu di depan pintu."
(Qs. Yuusuf ll2]: 25) Firman-Nya, "Di ontara budak-budak wanita
kamu yang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 24).

Nabi SAW bersabda, "Berdirilah kepada majikan komu!
Firman-Nya, "Don terangkonlah keadaanku di sisi tuanmu." (Qs.
Yuusuf }21 a\.

Dikatakan ptrla, "Tuanmti' dan " Siapaknh tuan kalian?"

;F;;?i'; ok i:ri;+ #?tr'3:^sr
2550. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

*Apabila budak menasihati majilannya dan memperbaiki ibadah
kepada Tuhannya, maka baginya pahala dua l<oli."

'# tt\,,[o'Jt *\t * dt * ^b?nt q, )t* ,f

,r[v ;-,t ,y
, y'; ,5!l

f, i. , ,.. . tc. 1. z t I o.
4.rrr sb 4, f * 4rll t't ,g_t' d., ,f

e, ;. 
't.- 

,. :... , c t t t c,$ Jl q"fu ,i., altb 'J;- 6jJt 3'.,tj.-Jr

.!t;i'i,^'J,ir5 a;a\r r'6;t
2551. Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Budak yang memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, dan
menjalankan kewajiban kepada majilconnya berupa kebenaran,
nasihat dan ketaatan, maka baginya dua pahala."

i. ) 4, , '. r. t to. \.. . l.o.t .4. . t4 ,,, c .tz c z,P Qt t' o*- a;e a.ul oltatt t{l ry ut ? I ?.b f
|pt'a?:r'*j,,rf:, *i :{Lip r,JE fr * : e ?'t

,f,6, q6;,W') 6ri ,6l-L:rSLi'JA\i,Gl'; q-, ?
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2552. Dari Hammam bin Munabbih, dia mendengar Abu

Hurairah RA menceritakan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

"Janganlah salah seorang di antara knmu mengatakan (kepada

budak), 'Berilah mokan rabbmu (pemilikmu)', 'Berilah air wudhu

kepada rabbmu (pemilibnu)'. Akan tetapi kotakanlah, 'Sayyidi

(tuanku)' dan 'Maulaya (majikanfu)'. Janganlah salah seorang di

ontarq kamu mengatakan (kepado budaknya), 'Abdy ftamba
sahayaku yang laki-laki) otau 'Amaty' (hamba sahayaku yang

perempuan). Akan tetapi katakqnlah 'Fataya (pemudaku)', 'Fataty

(pemudiku)' don'Ghulamy (pelayanku)'."

; ,*t * ilt J, U, i6 ,i6 Lt? ?nt ,gr'; i' *
* ^)L 

';e'^14 ;t;" t; Jir ir '; J65,+i' .r 'i t*: ',rLi
\J' -' L'- 

to 
'. 

o

.o;e v o 6plt Ui vfl ,nv J,',*l: Jn
2553. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW

bersabda,'Barangsiapa memerdekskan bagiannya pada budak

(hamba sahaya), dqn dia memiliki harta yong mencapai harga budak

itu, maka dibebankan kepadanya ftagian yang belum dimerdekakan

dari diri budak itu) menurut perhitungan yang adil, lalu budak itu
dimerdekakan dari hartanya. Jika tidak, maka dimerdekakan dari diri
si budak sekadar apa yang telah dia merdekakan'."

";r.k ,Jv'&3 + h' J, it'J';'r"oi u?nr uy, :, * ,r
)o . z I zirt -r,: ltt /8, ub 6ir ;\u ,*) ,r i*a gt,

& tt;ii';0;&'Jk pj *.yf iL Lt, b"Sti;&
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2554. Dari Abdullah RA batrwa Rasulullah SAW bersaMa,

"setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atos apa yang

dipimpinnya; pemerintah yang memegang urusan manusia adalah

pemimpin dan bertanggung jawob atas mereka, seorang laki-loki

adolah pemimpin atas keluarganya don dia bertanggung jawab atas

merelra, seorang wanita adalah pemimpin atos rumah suaminya serta

analcnya dan dia bertanggung jmtab otas mereka, seorang budak

ftambo sahaya) adalah pemimpin atas harta majilcannya dan dia

bertanggung jawab atas harta itu. Ketohuilah, setiap kamu adalah

pemimpin dan setiap kamu bertanggung iawab atas apa yang

dipimpinnya."

i 3t ,.b rJG ,; ,f,-), nL ?nr *e, i;; (t '+ nr ,=* rv) Y ., t)'

U) tt\ ; ,6i96 ';\t u) t!t, 'jf *'t y hr J:"

;*i t a i ?:t')t'ri yyt G, 6 t*tt ., ),t\ i urgd
2555-2556. Dari Ubaidillah: Aku mendengar Abu Hurairah dan

Zaid bin Khalid menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Apabila hamba sahoya yang perempuan (amah) berzina, maka

deralah. Kemudian jika berzina kembali, maka deralah. Kemudian

jilra berzina lagi, maka deralah. Lalu pada kali yang ketiga alau

keempat, juallah dia meskipun dengan horga satu sanggul rambut."

Keteranean Hadits

(Bab tidak disukai bersikap melampaui batas terhadap budak).

Maksudnya, melampaui batas dalam memperlakukan budak.
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Sedangkan maksud makruh (tidak disukai) di sini adalah makruh

tanzih (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik).

4i 
")l €r* (hamba sahayaku yang laki-laki atau hamba

sahayaku yang perempuan). Maksudnya, ucapan ini hukumnya

makruh dan bukan haram. Untuk mendukung pendapat yang

membolehkan perkataan tersebut, maka Imam Bukhari mengutip

firman Allah, "Dan orang-orang shalih di antara hamba-hamba

sahaya komu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang

perempuan" Begitu pula dengan ayat-ayat lain serta hadits-hadits

yang menunjukkan bolehnya mengucapkan kalimat itu. Kemudian

Imam Bukhari menyertakan sesudahnya hadits yang melarang

mengucapkan kalimat itu.

Para ulama sepakat bahwa larangan tersebut bersifat tanzih.

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh para pendukung madzhab

Azh-Zhahiri. Hanya saja terjadi sedikit penyelisihan mengenai lafazh

"Rabb" dari Ibnu Baththal, seperti yang akan dijelaskan.

';* Jt $j ,*j y rtt ov'dt 'S'6i 
(Nabi sAW bersabda,

"Berdirilah kepada tuan kamu."). Ini adalah penggalan hadits Abu

Sa'id tentang kisah Sa'ad bin Mu'adz dan keputusannya terhadap bani

Quraizhah. Riwayat ini akan disebutkan pada pembahasan tentang

peperangan.

'rS'* U', (dan siapakah tuan kalian). Lafazh ini tidak

tercantum dalam riwayat An-Nasafi, Abu Dzarr dan Abu Al Waqt,

tetapi tercantum dalam riwayat selain mereka.

Lafazh ini juga merupakan penggalan hadits yang diriwayatkan

Imam Bukhari dalam kitab Al Adob Al Mufrad dari jalur Hajjaj Ash-

Shawwaf, dari Abu Zubair. dia berkata: Jabir telah menceritakan

kepada kami, dia berkata , i': $-'nS'{" ,y ,'*': !O ht .J- 1' 
'J't-j',Sil

i'"?,J rf.J' 4s:\i,r:t'gs,rj,j,i ,,ir# tfr db,np d'.roir ,r;ii tti;
{H, i. ;P (Rasulullah SAW bersabda, "siapakah tuan kalian,
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wahai bani Salimah?" Kami menjowab, "Al Jadd bin Qais, tetapi

kami bakhil terhadapnya." Beliau bersabda, "Adakah penyakit yang
lebih berbahaya daripada sifat kikir? Bahkan tuan kalian adalah Amr
bin Al Jamuh.").

Amr bin Al Jamuh biasa mengusik patung-patung mereka pada

masa jahiliyah. Dia juga biasa mengadakan walimah untuk Nabi SAW
apabila beliau menikah.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah sama seperti itu. Kemudian Ibnu

Aisyah dalam kitabnya An-\'owadir meriwayatkan dari jalur Asy-
Sya'bi melalui sanad ymtg mursal. Lalu ditambahkan bahwa sebagian

kaum Anshar mengabadikan peristiwa itu dalam bait syair:

Rasulullah SAW bersabda dan sabdanya adalah pedoman

bagi siopa di antora kitayang dianggap sebagai tuan.

Mereka pun berlcala kepadarya..dialah Jadd bin Qais,

tetapi komi bersdat kikir kepadanya meskipun dia seorang yang
dipertuan.

Amr bin Jamuh menjadi tuan karena sifol dermanya,

maka patutlah dio diangkal ntenjadi tuon karena kedermswanonnya.

Nama lengkap Al Jadd adalah Al Jadd bin Qais bin Shakhr bin
Khansa bin Sinan bin Ubaid bin Adi bin Ghanam bin Ka'ab bin
Salimah. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Namanya pemah

disitir dalam hadits Jabir, dimana disebutkan bahwa dia turut dalam

baiat Aqabah.

Ibnu AMi Barr berkata. "Dia dituduh memiliki sifat munafik.
Tapi ada yang mengatakan dia telah bertaubat dan memperbaiki
keislamannya, dan meninggal dunia pada masa pemerintahan

Utsman."
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Adapun Amr bin Al Jamuh adalah Ibnu Zaid bin Haram bin

Ka'ab bin Ghanam bin Ka'ab bin Salimah. Ibnu Ishaq berkata, "Amr

bin Al Jamuh termasuk salah seorang pemuka bani Salimah."

Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan kisah Amr dengan patung-patung

milik mereka dan sebab ia masuk Islam. Dalam kisah itu disebutkan

bahwa Amr bin Al Jamuh berkata, "Demi Allah! Sekiranya engkau

(yakni patung) adalah Tuhan, tentu engkau tidak akan bersama-sama

dengan anjing di tengah sumur di Qam."

Imam Ahmad dan Umar bin syabah dalam kitab Akhbar Al

Mqdinah meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari Abu Qatadah

bahwa Amr bin Al Jamuh datang kepada Rasulullah SAW seraya

berkata, "Bagaimana menurut pendapatmu apabila aku berperang di

jalan Allah hingga aku terbunuh, apakah aku akan berjalan dengan

kedua kaki ini secara normal di surga?" Rasulullah SAW menjawab,

"Ya." Amr adalah seorang yang pincang. Kemudian Umar

menambahkan, "Maka dia terbunuh pada perang Uhud."

Ibnu Mandah dan Abu Syaikh dalam kitab l/ Amtsal serta Al

Walid bin Aban dalam kitabnya Al Jud meriwayatkan dari hadits

Ka'ab bin Malik, 'riri ti"i: ,l.U'€'S t ,,ls';r') y il' ,* o1t'i:i

"# U 
t* 

lsrturgguhnya Nabi SAIT bersabda, "siapakah tuan kalian,

wahai bani Salimah?" Mereka menjawab, "Jadd bin Qais. "). Lalu

disebutkan kisah seperti di atas... kemudian Nabi SAW bersabda,

it7 i. :t;t i. 4 f'& (Tuan kamu adalah Bisvr bin Al Bara' bin

Ma'rur).

Nama lengkap Bisyr adalah lbnu Al Bara' bin Ma'rur bin

Shakhr. Nasabnya bertemu dengan Amr bin Al Jamuh pada Shakhr.

Para periwayat hadits Ka'ab bin Malik ini termasuk periwayat

yang tsiqah (terpercaya). Hanya saja terjadi perbedaan pada Az-Zuhri,

yakni apakah dia meriwayatkan dengan sanad yang mcrushul alau

mursal.

1
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Meskipun demikian, kedua riwayat ini mungkin dikompromikan
dengan cara memahami bahwa kisah Bisyr terjadi setelah terbunuhnya
Amr bin Al Jamuh. Hal ini untuk menghindari kontradiksi kedua
riwayat yang ada.

Bisyr yang disinggung pada riwayat di atas meninggal dunia
setelatr peristiwa Khaibar. Dia sempat makan daging kambing yang

diberi racun bersama Nabi SAW. Dia juga ikut dalam perjanjian
Aqabah dan perang Badar. Semua keterangan ini telah disebutkan
Ibnu Ishaq dan ahli sejaratr lainnya.

Apa yang disebutkan Imam Bukhari tentang penggunaan lafazh
"sayyid" (tuan) bagi makhluk tampaknya membutuhkan penakwilan.
karena telah dinukil tentang larangan menggunakan kata tersebut
untuk makhluk. Larangan yang dimaksud tercantum dalam hadits
Muthanif bin Abdullah bin Asy-syikhir dari bapaknya, sebagaimana
dikutip Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Bukhari dalam kitabnya l/
Adab Al Mufrad dengan para periwayat yang tsiqah (terpercaya), dan
telah di-shahih-kan oleh sejumlah ahli hadits.

Akan tetapi kedua riwayat ini mungkin dipadukan bahwa
larangan tersebut berlaku apabila kata *sayyid" ditujukan untuk selain
penguasa. Adapun bila ditujukan untuk penguasa maka tidak dilarang.

Sebagian ulama berpandangan seperti ini dan mereka tidak suka
menyebut seseorang dengan menggunakan kata "sayyid", demikian
pula dalam tulisan. Larangan ini semakin ditekankan apabila yang

disebutkan sebagai "sayyid" itu bukan orang yang bertakwa.

Abu Daud dan Imarn Bukhari dalam kitabnya Al Adab Al
Mufrad meriwayatkan dari hadits Buraidah, dari Nabi SAW, ,jt I
t:t" ,lil, (Janganlah kalian mengatakan "sa14/id" (tuan) kepada

orang muna/ik). Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dan hadits
yang serupa dengannya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 7 hadits dalam bab di
atas selain dua hadits mu'allaq ini. Di antaranya adalah hadits lbnu
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Umar dan Abu Musa tentang budak yang memperoleh dua patrala.

Kedua hadits ini telah dikemukakan pada bab sebelumnya, masing-

masing melalui jalur periwayatan yang berbeda dengan apa yang ada

di tempat ini.

Adapun rnaksud pencantuman keduanya pada bab ini adalah

karena di dalamnya terdapat penggunaan kata "sayyid". Pada hadits

Ibnu Umar disebutkan, 'o:rb '# til. (Apabila (budak) menasihati

majikannya [sayyidJ). Sedangkan dalam hadits Abu Musa disebutkan,

:9 jl 
"\ri 

(Dan budak menunaikan kepada maiikannyo [sayyidJ).

Kemudian hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA.

... ,|!f) et:'fi;i J{ 1 Qanganlah salah seorong di antara

kamu mengatakan "Berilah makan kepada rabbmu..."). Kalimat yang

disebutkan di tempat ini hanya sekadar contoh, bukan sebagai

pembatasan. Disebutkannya kalimat ini secara khusus, karena sangat

umum digunakan dalam percakapan.

Dalam hadits ini terdapat larangan bagi seorang budak untuk

mengatakan "rabb" kepada majikannya. Larangan serupa berlaku pula

bagi orang lain. Seseorang tidak boleh mengatakan kepada budak

"Beri makan rabbmu" atau kalimat yang serupa. Termasuk pula

apabila majikan mengatakan untuk dirinya sendiri, sebab terkadang

majikan berkata kepada budaknya "Berilah makan rabbmu".

Adapun pelarangan ini disebabkan hakikat kata "rabb" hanya

untuk Allah SWT, karena "rabb" memiliki makna penguasa dan yang

mengurus segala sesuatu. Semenlara yang demikian tidak ditemukan

pada selain Allah.

Al Khaththabi berkata, "Sebab larangan itu adalah karena

manusia hanya beribadah dengan memurnikan tauhid kepada Allah

tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Oleh karena itu, tidak

disukai menyamai nama Allah agar tidak dimasuki unsur syirik. Tidak

ada perbedaan dalam hal itu antara budak dan orang merdeka."

262 _ FATIII'L BAARI



Adapun seluruh jenis hewan maupun benda mati yang tidak

dibebani tanggung jawab ibadah, maka tidak ada larangan

menggunakan kata oorabb" yang disandarkan kepadanya, seperti: rabb

ad-daar (pemilik rumah), rabb ats-tsaub (pemilik pakaian) dan

sebagainya. Sementara itu, Ibnu Baththal tidak memperbolehkan

mengucapkan kata "rabb" kepada selain Allah, sebagaimana halnya

dengan il aah (sembahan).

Akan tetapi, kata "rabb" yang khusus bagi Allah adalah

mengucapkannya tanpa menisbatkan kepada yang lain. Sedangkan

bila dinisbatkan kepada sesuatu, maka boleh digunakan untuk selain

Allah, seperti firman Allah ketika mengisahkan Yusuf AS, y d.'f\i
,l!s lSetutlah keadaanku di sisi tuanmu). Dan firman-Nya, jt. g'tt,

,!?s lXembalilah kepada tuanmu). Demikian pula sabda Nabi SAW

tentang hari Kiamat, 6 L-ii '$i ;ti 6uaoX wanita melahirkan

tuannya).

Semua ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan kata
"rabb" untuk makhluk hanya berlaku bila disebutkan secara mutlak.
Ada pula kemungkinan larangan itu bersifat tanzih, sedangkan hadits-

hadits yang menyebutkannya adalah untuk menjelaskan diperbolehkan

nya mengucapkan kata "rabb" untuk makhluk.

Sebagian mengatakan bahwa menggunakan kata "rabb" untuk
makhluk diperbolehkan secara khusus bagi Nabi SAW, dan hal ini
tidaklah bertentangan dengan penyebutannya dalam Al Qur'an. Atau,
yang dimaksud adalah larangan memperbanyak mengucapkan kata

"rabb" untuk makhluk serta menjadikannya sebagai kebiasaan, bukan

berarti larangan mengucapkan kata itu secara mutlak.

41T *? isdi go" hendaklah dia mengatakan "sayyid-ku"

dan "Moulo-ku"). Di sini terdapat keterangan yang membolehkan

budak untuk menyebut majikannya dengan kata "sayyid".
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Imam Al Qurthubi dan ulama lainnya berkata, "Adapun

perbedaan antara 'rabb' dan 'sayyid' adalah bahwa 'rabb' termasuk di

antara nama-nama Allah menurut kesepakatan ulama. Lalu mereka

berselisih tentang kata 'sayyid'. Sementara dalam Al Qur'an tidak

ditemukan keterangan yang menunjukkan bahwa ia adalah salah satu

narna Allah. Apabila kita mengatakan bahwa kata 'sayyid' bukan

termasuk nama Allah, maka perbedaannya sangat jelas, karena

penggunaannya untuk makhluk tidak mengandung unsur penyamaan

dengan Allah. Sedangkan bila kita mengatakan bahwa kata 'sayyid'

termasuk di antara nama Allah, maka dia bukanlah nama yang

masyhur dan tidak selalu digunakan sebagaimana kata 'rabb'. Dari sisi

ini keduanya dapat pula dibedakan."

Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam

kitabnya Al Adab Al Mufrod meriwayatkan dari hadits Abdullah Asy-

Syikhir, dari Nabi SAW, iirr '.rl1.lr $ayyid adalah Allah).

Al l(haththabi berkata, "Nabi SAW menggunakan kata'Sayyid'
untuk Allah, karena kata tersebut mempunyai arti memimpin,

menguasai dan mengatur dengan baik urusan orang yang ada di bawah

kekuasaannya. Untuk itu, seorang suami juga dinamakan 'sayyid'.

Adapun kata'maula' memiliki makna yang beragam, di antaranya

wali, penolong dan sebagainya. Akan tetapi, kata 'sayyid' dan 'maula'

tidak dapat digunakan secara mutlak tanpa menisbatkan kepada

sesuatu, kecuali untuk sifat Allah."

Hadits pada bab di atas juga memuat keterangan yang

membolehkan mengucapkan kata "maula". Adapun keterangan yang

dinukil Imam Muslim dan An-Nasa'i dari jalur Al A'masy, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairah, ',P.4i itr ff; bf, Efy 'f't;i';.4-lj
q* (Dan janganlah salah seorang di antara komu mengatakon

"maulaku", korena sesungguhnya maula kamu sekalian adalah Allah,

tetapi katskanlah "sayyid-ku") telah diperselisihkan oleh para ulama,

dimana sebagian periwayat menyebutkan tambahan ini dan sebagian
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lagi menghapusnya dari hadits, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh

Imam Muslim.

Iyadh berkata, "Penghapusan kalimat itu dari hadits adalah lebih

tepat." Sementara Al Qurthubi berkata, "Pandangan yang masyhur

adalah bahwa kalimat itu tidak tercantum dalam hadits. Hanya saja

kami memilih menempuh metode tarjih (mengukuhkan salah satu di

antara dalil yang kontroversi) karena adanya pertentangan dan tidak
mungkin untuk dikompromikan, sementara tidak diketahui mana di

antara keduanya yang lebih dahulu."

Makna lahiriah riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim
menyatakan bahwa penggun&m kata "sayyid" untuk makhluk lebih

ringan dibandingkan dengan penggun&m kata "maula", padahal yang

demikian menyalahi apa yang dikenal secara umum. Sebab, kata

"maula" digunakan untuk atasan dan bawatran sekaligus, berbeda

dengan kata "sayyid" yang tidak digunakan kecuali untuk atasan.

Maka seharusnya penggunaan kata "maula" untuk makhluk lebih patut

dinyatakan tidak makruh dibandingkan dengan penggunaan kata

"sayyid".

Sementara itu, Muhammad bin Sirin meriwayatkan hadits

seperti di atas dari Abu Hurairah tanpa menyinggung kata "maula",
baik dari segi penetapan maupun penafian. Riwayat yang dimaksud

dikutip oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Bukhari dalam kitabnya

At Adob Al Mufrad dengan lafazh: *lt qr ri ,t:.e f|t;l "fi[-t

8y ,g.*t €l*'!'.i,Liti Ctii EA 
"u-ti' 

'#.4t ,d.rj er siLir
jti6 hr Llq ;p'j:;,:r (Jangonlah salah seorang di antara kamu

mengatakan "abdy" [hamba sahayaku yang laki-lakiJ dan jangan

pula mengatakan "omaty" [hamba sahayaku yong perempuanJ.

Jangan pula seorang budak mengatakan [kepada majikannyaJ
"rabby" [majikanku yang laki-lakiJ dan "rabbety" fmaiikanku yang

perempuanJ. Akan tetapi hendaklah majikan mengatakan "fotoya"

[pemudakuJ dan "fatat1t" [pemudikuJ, sedangkan sl budak

mengatakan "sayyidy" [tuanku yang lakiJakiJ dan "sayyidaty"
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[tuanku yang perempuanJ. Karena sesungguhnya kamu semua adalah

hamba sahoya dan rabb [pemilikJ adalah Allah Ta'ala.).

Tidak tertutup kemungkinan larangan ini hanya berlaku bila kata

itu digunakan secara mutlak (ye*ri tanpa dikaitkan dengan sesuatu),

sebagaimana telah dikemukakan dari perkataan Al Khaththabi.

Bahkan, hal ini didukung oleh hadits lbnu Asy-Syikhir yang telah

disebutkan.

Kemudian dari Imam Malik dinukil satu pendapat yang sedikit

berbeda, yaitu bahwa penggunaan kata "sayyid" tidak disukai bila

diucapkan dalam bentuk panggilan, seperti "wahai sayyid-ku". Akan

tetapi bila digunakan pada selain panggilan, maka tidak dilarang.

qi ,rSy ,i'ni ,y- li (Janganlah salah seorang di antora

kamu mengatakon "abdy" [hamba sahayaku laki-lakiJ atou "omat7/"

[hamba sahayaku wanitoJ). Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al
Mufrad, dan Imam Muslim dari jalur Alla' bin Abdurrahman dari

bapaknya, dari Abu Hurairah, menyebutk ^, e3,fi 1,t 
'+ '#

ii,r 'rft (Kamu semuo qdalah hamba sahaya laki-laki bagi Allah, dan

wanita-wanita kamu adalah hamba sahaya perempuan bagi Allah).
Keterangan yang serupa dengan apa yang saya kemukakan telah

disebutkan dari Ibnu Sirin.

Dalam riwayat ini Nabi SAW memberi penjelasan tentang sebab

larangan mengucapkan kata "abdy" dan "amaty", yaitu bahwa hakikat

penghambaan hanyalah untuk Allah semata. Di samping itu, kata ini

mengandung pengagungan yang tidak patut dinisbatkan oleh

seseorang terhadap dirinya.

Al Khaththabi berkata, "Makna semua itu kembali kepada

pelepasan diri dari sifat angkuh, dan bersikap tunduk kepada Allah. Ini

adalah sifat yang sesuai bagi orang-orang yang dikuasai."

'PC't g.E') GUt :ff5 @kan tetapi hendaklah mengatakan

"fatayo" [pemudakuJ, "fataty" fpemudikuJ dan "ghulamy"

fpelayankuJ). Imam Muslim dalam riwayat yang disitir sebelumnya
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menambahk*, €,t (iariyatiy [gadiskuD. Diperbolehkan pula s€mua

kata yang mengandung makna serupa yang terbebas dari unsur

pengagungan, karena kata fatoa dan ghulam tidak menunjukkan

makna kepemilikan semata, seperti kata 'abd (hamba sahaya).

Balrkan, kala fataa seringkali diguakan untuk orang yang merdeka.

Demikian juga kata ghulam danjariah.

Imarn An-Nawawi berkata, "Larangan pada hadits-hadits di atas

berlaku bagi mereka yang menggmakan kata-kata tersebut dalam

rangka pengagungan."

Hadits keernpat pada bab di atas adalah hadits Ibnu Umar, I

F ,t 'i "+, 
-6bi 

lnarangsiapa memerdekokan bagiannya dari

budak) yang telah dijelaskan. Adapun maksud penyebutannya di bab

ini, karena hadits tersebut menyebutkan kata"abdy" (hamba sahaya).

Seakan-akan hubungan hadits denganjudul bab adalah; apabila budak

itu tidak dimerdekakan seluruhny4 padahal orang yang

memerdekakan sebagian dirinya mampu melakukan hal itu, maka dia
telah berbuat tidak patut terhadap budak tersebut.

Hadits kelima juga hadits Ibnu Umar, ?t:, iii? (Kamu semua

adolah pemimprn). Hadits ini akan dijelaskan secara detail pada awal
pembahasan tentang hukum. Adapun maksud pencantumannya di

tempat ini terdapat pada kalimur,:9 )t ,P ?ri'4,t (dan budak

[hamba sahayal adalah pemimpin pada harta sayyidnya [tuannyaJ).
Karena jika seoftmg budak telah menasihati majikannya dan

menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya, maka bagi

majikannya patut untuk membantunya dan tidak melampaui batas

dal am memperlakukannya.

Hadits keenam dan ketujuh adalah hadits Abu Hurairah dan Zaid

bin Khalid, 6i9,, Ati ? s1 (Apabila hamba sahaya yems

perempuan berzina, maka derolah dia). Hal ini akan dijelaskan secara

detail pada pembahasan tentang hukuman. Adapun maksud

disebutkannya di tempat ini adalah karena di dalamnya disebutkan
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kata amah (hamba sahaya perempuan); dan jika dia berbuat durhaka,

maka patut diberi hukuman untuk memperbaiki akhlaknya. Jika

hukuman yang diberikan tidak membuatnya jera, maka sang majikan

dianjurkan untuk menjualnya. Semua ini menunjukkan tidak adanya

penghargaan yang berlebihan terhadap seorang budak'

18. Apabila seorang Pelayan Datang Menghidangkan Makanan

kepada Salah Seorang di Antara Kamu

\t.V 4tf
l,g5i;'^\x-

loz \, , . i.o,t ..1 t o 2 o 3z t c z

l:i ittt 'ue);t-t bl .:.,*' )1,-j J r^24 ie

il tp-i*,L:ci*i ;i 'tt,'&', y
L>*',t: ry ,;:ki 3ilr-{')i ,;:A'rf 'o;r

2557. Dari Muhammad bin Ziyad: Aku mendengar Abu

Hurairah RA menceritakan dari Nabi sAw, "Apabila pelayan salah

seorang kalian datang menghidangkan maknnon, moka jika dia tidak

menyuruh pelayan itu untuk duduk [makanJ bersamanya, hendaklah

dia memberinya satu atau dua luqmah (suap), atau satu atau dua

uklah (suap), karena sesungguhnya dia diberi kekuasaan untuk

m e mperb ai ki akhl akny a."

Keterangan Hadits:

(Apabita seorong pelayan datang menghidangkan makanan

kepada saloh seorang di qntara kamu). Yakni, hendaklah dia

menyuruh pelayan itu untuk duduk dan makan bersamanya'

yY4e "€'bi 61 $1.(Apabila salah seorang di antara kamu

didatangi oleh pelayannya dengan membawa makanannya; maka

apabilo ia tidak menyuruh pelayan itu duduk bersamanya, hendaklah

memberinya satu luqmah [suapJ). Dari redaksi hadits ini dapat

dipahami bahwa majikan boleh untuk tidak menyuruh pelayannya
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duduk bersamanya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

makanan.

Kata luqmah dan uHah mempunyai arti yang sama, yaitu

sesuap. Hanya saja salah seorang periwayat merasa ragU, mana di

antara kedua kata itu yang disebutkan dalam hadits. Perawi yang

dimaksud adalatr Sya'bi, seperti yang akan diterangkan.

Kalimat 'rr* W ktiberi kekuasaan untuk memperbaiki

ahklatotya)dalam pembatrasan tentang makanan diberi tambahan, 6ii
(dan kemerdekaannya).

Hadits ini dijadikan petunjuk bahwa sabda Nabi SAW dalam

hadits Abu Dzarr,i':i* \'ir,J1j,;{t (Berilah merelra makan dari apa

yang lcamu malran) tidak bersifat wajib.

19. BudakAdalah Pemimpin pada Harta Majikannya. Nabi SAW

Menisbatkan Harta kepada Majikan

f h' e i, J';r'e, fi ci:L?nt qr13 i it * *
'or'J'fut 

Lt'.,iu)6 
,*r'*ir/.;', Ltr'3k ,it{ *t

i eif;ry ,,r:"'r'*:r:,.1 ri yrt *i C ,YlSti ,^'?',

ii gtr.* )id il6.r', ,q*)'*'ilk e't Yt;V.\)
;&|&ii,' *,i, t:'ts,4 'i6- *',r'Jt':;
Lt, yj )6 e.,F'sr: i:u *3 * ll e "4t'*it

.^r* r'o? J';r:; *j rLtt'|k - ^'-? t V',: *-;
2558. Dari Abdullah bin umar RA, dia mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "setiap lrsrnu adalah pemimpin dan bertanggung

jawab atas kepemimpinonnyo; imam adalah pemimpin dan
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bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seoranS laki-laki adalah

pemimpin pada keluarganya dan bertanggung jawab atas

kepemipinannya, seorong wanita adalah pemimpin pada rumoh

suaminya dan bertanggung iowab atas kepemimpinannyo, pelayan

adalah pemimpin pada harta maiikannya dan bertanggung jawab atas

kepemimpinannya 
-Abdullah 

bin Umar berkata, aku mendengar

semua itu dari Nabi SAW dan aku kira beliau mengatakan pula"Dan

seseorang adalah pempimpin pada harta bapaknya dan bertanggung

jawab atas kepemimpinannya"- sslisp kalian adaloh pemimpin, dan

s e t i ap kal i an b er t anggung i aw ab at os ke p e mimpinanny a."

Keteransan Hadits:

(Bab budak adaloh pemimpin pada harta majikannya). Yakni,

dia wajib memelihara harta majikannya dan tidak melakukan sesuatu

kecuali atas izinnya.

(Dan Nabi SAW menisbatkan harta kepada maiikan). Seakan-

akan kalimat ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari terhadap hadits

Ibnu Umar, P.ijr;i it; {s r:* L{.',i (Barangsiapa meniual budak

mililmya dan budak itu memiliki harta, mqka hartanya menjadi milik

majikannya). Hadits ini sendiri telah disebutkan pada bab "Orang

yang Menjual pohon Kurma setelah Dikawinkan", dalam pembahasan

tentang jual-beli dan memberi minum.

Namun, menurut lbnu Baththal kalimat tersebut disimpulkan

Imam Bukhari dari lafazh hadits "Budak adalah pemimpin para harto

mctjikannya", sebab Ibnu Baththal berkata ketika menjelaskan hadits

di bab ini, "Ini merupakan hujjah bagi mereka yang mengatakan

bahwa budak tidak mempunyai hak kepemilikan."

Dalam hal ini Ibnu Al Manayyar menanggapinya dengan

mengatakan bahwa keadaan seorang budak sebagai pemimpin harta

majikannya tidak berkonsekuensi bahwa dirinya tidak memiliki harta.

Jika dikatakan bahwa kesibukannya rnengurus harta majikan

mengharuskan seluruh waktunya dikerahkan dalam perkara itu, maka
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jawabannya dikatakan bahwa lafazh yang bersifat mutlak tidak

memberi makna yang umum, terutama bila tidak dimaksudkan untuk

makna itu. Sementara itu, hadits pada bab di atas hanya disebutkan

sebagai ancaman terhadap sifat khianat dan peringatan bahwa setiap

orang akan dimintai pertanggungiawaban yang kelak akan

diperhitungkan. Oleh karena itu, tidak ada sangkut-pautnya dengan

persoalaan hak milik seorang budak.

YL V'$ * g ii'-d* (dan wanita adalah pemimpin pada

rumah suaminya). Dibatasinya kondisi wanita dengan rumah

dikarenakan pada umumnya dia tidak dapat sampai kepada yang

lainnya [keluar] kecuali mendapatkan izin khusus.

20. Apabila Memukul Budak, maka Hindarilah Bagian Wajah

fi U. U.,t €: 'iu ;j :ir
,.ia. ). c,, ,c
l.!J> dJl .l..9 'rJ

lJ.

te, t ,.ia.
J^>r-e ErJ->

'{:ri;.} 
€: * lj'*'U-it""t'':; e yiti ;' €.';L itl

*tqr I' * Ct "; ^n?n'

f ?% *'# t'.}i Jt)')t't? t:r;; rLJ I ;,' '* tLt
z tc, \.. . '-.o.t i

Je dce A[t g"b) oJ-P G- )

^-3)t',-tiiLi
2559. Muhammad bin Ubaidillah telah menceritakan kepadaku.

trbnu Wahab telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin

Anas telah menceritakan kepadaku ... ia berkata: Ibnu Fulan dan telah

mengabarkan kepadaku dari Sa'id Al Maqburi. dari bapaknya, dari

Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW... dan Abdullah bin Muhammad

telah menceritakan kepadaku. Abdunazzaq telah menceritakan kepada

kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam, dari Abu
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Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila salah

seorang di antara kamu memerangi, mala hindarilah bagianwajah."

Keteranean Hadits:

(Bab apabila memuhtl budak, maka hindarilah bagian wajah).

Budak dalam kalimat ini berkedudukan sebagai objek, dan subjeknya

tidak disebutkan karena sudah diketahui dan dipatrami. Penyebutan

kata "budak" di sini bukan sebagai batasan, tetapi merupakan salah

satu objek yang masuk dalam cakupan hukum tersebut. Hanya saja ia

disebutkan secara khusus, karena yang dimaksud di tempat ini adalah

menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan budak. Demikian
penjelasan yang dikemukakan oleh sebagian pensyaratr Shahih

Bukhari.

Akan tetapi menurut dugaan saya, Imam Bukhari hendak

memberi isyarat kepada hadits yang dia riwaya&an dalam kitab Al
Adab Al Mufrad, dari jalur Muhammad bin Ajlan: Sa'id telatr

mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah (lalu disebutkan dengan

lafaztr), uf l.J,.t;t a? $l pnpabilo salah seorsng di antara komu

memuhi pelayannya).

Tenteng Sanad Hadits

Muhammad bin Ubaidillah adalah Ibnu Tsabit Al Madani.

Semua periwayat hadits di atas berasal dari Madinah. Seakan-akan

Abu Tsabit menyendiri dalam menukil riwayat itu dari Ibnu Wahab,

karena saya belum melihat riwayat ini pada satu kitab hadits pun

melainkan dinukil melalui jalur periwayatannya.

Adapun kalimat, "Dia [Abu Tsabit] berkata, 'Ibnu Fulan telah

mengabarkan kepadaku'." Dengan demikian, sanad kedua dikaitkan

dengan sanad yang pertama sehingga sanad-nya maushul dan bukan

mu'allaq. Kemudian yang mengucapkan kalimat "dia berkata" adalah

Ibnu Wahab. Seakan-akan lbnu Wahab mendengar lafazh riwayat ini

272 - FATIII'L BAARI



langsung dari Malik, lalu dia menerimanya dari Ibnu Fulan melalui

metode qira'ah.7

Mengenai Ibnu Fulan, menurut Al Mizzi adalah Ibnu As-

Sam'an, yaitu Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman bin Sam'an Al
Madani. Pernyataan Al Mizzi ini sepertinya mengisyaratkan bahwa

pandangan itu lemah. Namun tidak demikian, karena perkataan serupa

telah dinyatakan Abu Nashr Al Kullabadzi dan ulama lainnya'

Bahkan, sebagian ulama salaf telah mengemukakannya.

Sementara itu, dalam rirvayat Abu Dzarr Al Harawi (yang dia

kutip dari Al Mustamli) disebutkan bahwa Abu Harb berkata, "Orang

yang mengucapkan kalimat 'Ibnu Fulan berkata' adalah Ibnu Wahab.

Sedangkan Ibnu Fulan sendiri adalah Ibnu Sam'an."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Harb yang dimaksud adalah

Bayan. Riwayatnya telah dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab

Ghara'ib Malik dari jalur Abdurrahman bin Khirasy dari Ibnu

Sam'an. Sepertinya Imam Bukhari sengaja menggunakan nilna
panggilannya di sini, karena dia tergolong perawi yang lemah. Akan

tetapi Imam Bukhari juga menukil riwayat darinya selain di kitabnya

ini, maka dia menyebutkan beserta nasabnya.

Masalah itu telah dijelaskan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya

Al Mustakhraj dari riwayat Al Abbas bin Al Fadhl dari Abu Tsabit.

lalu dia berkata, "Dalam sanad ini terdapat Ibnu Sam'an". Setelah itu
dia mengatakan, "Riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dari Abu

Tsabit, dan Imam Bukhari menyebutnya dengan nama 'lbnu Fulan'.

Kemudian di dalam kitabnya 1'ang lain dia menukil riwayat yang sama

dan menyebutnya dengan nama 'lbnu Sam'an'."

Ibnu Sam'an yang dimaksud terkenal sebagai periwayat yang

lemah dan riwayatnya ditinggalkan. Dia didustakan oleh Imam Malik.
Ahmad dan selain keduanya. Tidak ada riwayatnya dalam Shahih

Bukhari kecuali yang terdapat di tempat ini. Kemudian Imam Bukhari

7 
Metode qira'ah adalah salah saru metode periwayatan hadirs dimana seorang murid membacakan hadits

kepada syaikh, dan syaikh mendengarkan bacaan nruridnya -pcncr.i.
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tidak menyebutkan matan hadits dari jalur Ibnu Sam'an, bahkan dia

menyebutkan matan riwayat yang lain, yaitu riwayat Hammam dari

Abu Hurairah.

Perbedaan Redaksi Hadits

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, dengan lafazh: 6{i lnendalmya menghindari), sebagai ganti

lafazh: '# (Jauhilah), sebagaimana riwayat Abu Nu'aim yang

telah disebutkan.

Kemudian Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Al A'raj,
dari Abu Hurairah, dengan lafazh: a? til. (Apabila memukul). An-

Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur Ajlan, dan

oleh Abu Daud dari jalur Abu Salamah, keduanya dari Abu Hurairah.

Riwayat yang menggunakan kata "memukul" memberi

informasi bahwa kata qaatala (memerangi) pada hadits di atas

bermakna qatala (membunuh). Makna saling melakukan antara kedua

belah pihak yang terkandung dalam lafazh qaatala tidak dapat

dipahami sebagaimana arti yang sebenamya. Namun, ada pula

kemungkinan dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya, agar

termasuk di dalamnya membela diri dari perampok misalnya. Maka,

orang yang membela diri tersebut dilarang untuk memukul pada

bagian muka. Masuk pula dalam larangan ini orang yang akan

melaksanakan hudud (hukuman yang kadarnya telah ditentukan),

ta'zir (hukuman yang ketetapannya diserahkan kepada kebijakan

hakim) maupun ta'dib (hukuman peringatan).

Dalam hadits Abu Bakratr dan selainnya yang dinukil Abu Daud

sehubungan dengan kisah wanita yang berzina, yang diperintahkan

Nabi SAW untuk dirajam, beliau bersabda, &] r$\ ty)t lRaiamlah

ia dan hindari hagian muka). Jika hal ini berlaku bagi orang yang

telah ditetapkan untuk dibunuh, maka bagi orang yang tidak boleh

dibunuh lebih patut lagi.
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Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama berpendapat bahwa

larangan memukul wajah itu dikarenakan wajah merupakan bagian

tubuh yang lembut dan tempat seluruh keindahan, dan kebanyakan

indra manusia itu terdapat di bagian wajah. Jika wajah dipukul atau

dilukai, maka akan menimbulkan cacat pada seluruh atau sebagian

anggota tubuh; sementara cacat pada wajah sangatlah buruk, karena

dapat dilihat oleh yang lain."

Alasan yang dikemukakan Imam Nawawi di atas cukup bagus.

Namun, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan alasan yang lain.

Imam Muslim telah meriwayatkan hadits di atas dari jalur Abu Ayyub

Al Maraghi, dari Abu Hurairah, disertai tambahan: ,J" i3T }li &l ol'

:i"* (Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana

bentuknya). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang

dimaksud dalam kata ganti ''nya" pada kata "bentul<nya". Mayoritas

ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang yang dipukul,

berdasarkan kalimat sebelumnya yang memerintahkan untuk

memuliakan wajah.

Al Qurthubi berkata, "sebagian ulama berpendapat bahwa yang

dimaksud oleh kata ganti tersebut adalah Allah. Hal itu berdasarkan

lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut,

f'jt \'* * ?5i'gJ, &r o1 lSrrrngguhnya Allah menciptakan Adant

sebagaimana bentuk Ar-Rahman). Lalu dia berkata, o'Seakan-akan

periwayat yang menyebutkan lafazh ini meriwayatkan dari segi makna

dengan berpedoman pada anggapannya, sehingga mengalami

kesalahan. Bahkan, akurasi lafazhtambahan ini telah diingkari oleh Al

Maziri dan ulama lainnya." Kemudian Al Qurthubi menegaskan,

"Kalaupun lafazh itu akurat. maka harus dipahami menurut makna

yang sesuai bagi Sang Pencipta."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keterangan tambahan itu telah

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam kitab ls-Sannah, dan Ath-

Thabarani dari hadits Ibnu Umar melalui para periwayat yang tsiqah

(terpercaya).
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Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dari jalur Abu Yunus, dari

Hurairah, dengan lafazh yang menolak pandangan yang pertama:

f')t q)\* .,l,oL.,ri '&');:):*L$ *i, #|ptl(Barangsiapa
memerangi (baca: memukul), mako hendaklah meniauhi muks, karena

sesungguhnya bentuk wajah manusia sebagaimana bentuk wajoh Ar-
Rahman).

Oleh karena itu, hadits di atas harus dipahami sebagaimana

makna lahiriahnya tanpa menyamakan Allah dengan makhluk-Nya,

atau menakwilkannya dengan takwilan yang sesuai bagi Ar-Rahman.

Pada awal pembahasan tentang meminta izin disebutkan dari

Hammam, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, :)'t e iii iirr 6i;
{,Allah telah menciptakan Adam sebagoimana bentuknya).

Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

kata ganti tersebut adalah Nabi Adam AS. Dengan demikian,

rnaknanya adalah; sebagaimana sifat atau posturnya yang disifati
dengan ilmu, yang karenanya dia dilebihkan daripada hewan.

Pandangan ini mungkin untuk dibenarkan.

Al Maziri berkata, "Ibnu Qutaibah mengalami kekeliruan dalam

memahami hadits ini. Dia memahaminya sebagaimana makna

zhahirnya, lalu mengatakan 'Bentuk yang tidak sama dengan bentuk-

bentuk yang ada'."

Harb Al Karmani berkata dalam kitab As-Sunnah: Aku

mendengar Ishaq bin Rahawaih berkata, "Telah dinukil melalui

riwayat yang shahift bahwa Allah menciptakan Adam sebagaimana

bentuk Ar-Ratrman." trshaq Al Kausaj berkata: Aku mendengar Imam

Ahmad berkata, "Itu adalah hadits shahih." Sementara Ath-Thabrani

berkata dalam kitabls-Sannah: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah

menceritakan kepada kami, dia berkata, il,t .il, ,Ji:i6.jll 
'O,, ,yt ,;tt

251;ir i:j '$ +k,lui -,9?, y'* '$i ,r')"* * 7ti (seseorang

berkata kepada bapakku bahwo seseorong berkata, "Sesungguhnya

Allah menciptakan Adanr scbagaimono bentuknya (yokni hentuk laki-
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laki itu)." Maka bapakku berkata, "Dia berdusta, itu adalah

perkat aan golongan Jahmiyah. ").

Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dan Imam

Ahmad meriwayatkan dari jalur Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, i,;JP '#j',:b1 U'qi'Ohio' 'C U'kt

^\"* ,P ?5i 
'6t? (Janganlah kamu mengatakan "semoga Allah

memperburuk wajahmu dan wajah orang yang serupa dengan

wojahmu", karena sesungguhnya Allah menciptaknn Adam

sebagaimana bentuknya). Riri'ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa

kata ganti "nya" pada kata "bentuknya" kembali kepada laki-laki yang

disumpah untuk diperburuk u'ajahnya.

Ibnu Abi Ashim juga meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah

dengan lafazh, ,*j \? ,rb ?tl Or h' ttvj +')t # '€'bi'$6 vi

(Jika salah seorang kalin memerangi [membunuh dalam peperanganJ

hendaklah menghindari bagian waiah, ksrena sesungguhnya Allah

m e n c ip t a kan A dam s e b a ga i m cr n a b ent uk w aj ahnlt a).

Imam An-Nawawi tidak menyinggung hukum pelarangan ini-

tetapi secara zhahir adalah haram.

Hal itu dikuatkan oleh hadits Suwaid bin Miqran (seorang

sahabat), "e;:;X i7'iat Lf a* t ti iluit h'* 'P V: cl: 'fi

(Sesungguhnya dia melihat seorong lakiJaki menampar budaknya,

maka dia berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa bentuk

[wajohJ adalah sesuatu yang terhormat? "). Hadits ini diriwayatkan

Imam Muslim dan selainnya.
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50. KITAB MUKATAB

Dalam riwayat Abu Dzan disebutkan dengan kalimat "Bab

tentang mukatab". Sedangkan dalam riwayat selainnya disebutkan

"Kitab mukatab". Semua periwayat menyebutkan basmalah pada

bagian awal.

Mukatab adalah budak yang terikat perjanjian untuk menebus

dirinya. Sedangkan mukatib adalah majikan yang mengadakan

perjanjian tersebut.

Menurut Ar-Raghib, kata mukatab berasal dari kata kataba yang

artinya mewajibkan. Seperti firman Allah; dalam surah Al Baqarah

ayat 183, *Kutiba alaikumush-shiyaam (telah diwajibkan atas kamu

puasa)" dan firman-Nya dalam surah An-Nisaa' ayat 103 "lnnash-
shalaata kaanot alal mukminiina kitaaban mauquaran (sesungguhnya

shalat bagi orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang

telah ditentukan waktu-w'aktunya)." Atau dapat pula berarti

mengumpulkan dan menyatukan, seperti kalimat: katabtu al khaththa
(saya mengumpulkan tulisan).

Berdasarkan makna pertama, maka kata mukatab diambil dari

makna "mengikat diri". Sedangkan menurut makna kedua, kata

mukatab diambil dari makna tulisan, karena pada umumnya tulisan itu
selalu menyertai perjanjian untuk memerdekakan budak.

Ar-Rauyani berkata, "Perjanjian untuk memerdekakan budak

dengan tebusan yang dibal'ar berangsur-angsur oleh si budak
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merupakan produk Islam, dan belum dikenal pada masa jahiliyah."

Akan tetapi, ulama selainnya tidak menyet rjui pendapat tersebut. Di

antaranya Ibnu At-Tin, dia mengatakan bahwa perjanjian untuk

memerdekakan budak telah dikenal sebelum Islam, lalu dikuatkan

oleh Islam. Begitu pula dengan Ibnu Khuzaimah ketika membahas

hadits Barirah, "Diceritakan bahwa Barirah adalah budak wanita

pertama yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya.

Adapun masyarakat jahiliyah biasa melakukan hal serupa. Sedangkan

budak laki-laki yang pertama mengikat perjanjian untuk

memerdekakan dirinya dalam Islam adalah Salman."

Keterangan mengenai kisah Salman telah disebutkan dalam

pembahasan tentang jual-beli pada bab "Jual-Beli Bersama Kaum

Musyrikin".

Sementara itu, Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa budak laki-laki
pertama yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dalam

Islam adalatr Abu Al Mu'ammal, dimana Nabi SAW bersabda,
*Bantulah dia!" Sedangkan budak wanita pertama yang melakukan hal

itu adalah Barirah. Adapun budak pertama yang mengadakan

perjanjian untuk memerdekakan dirinya sesudah Nabi SAW adalah

Abu Muawiyatr (mantan budak Umar), setelah itu Ibnu Sirin (mantan

budak Anas).

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi perjanjian

memerdekakan budak (kitabah). Namun, definisi yang paling baik

adalah; mengaitkan kemerdekaan dengan sifat tertentu atas tebusan

secara khusus.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa budak tidak mempunyai

hak kepemilikan, niscaya akan beranggapan bahwa masalah perjanjian

memerdekakan budak (kitabah\ keluar dari kaidah umum analogi

lqiyasj. Perjanjian ini mengikatr bagi majikan kecuali si budak tidak

mampu menunaikan setoran. Namun, menurut pendapat yang paling

kuat, perjanjian tersebut tidak mengikat.

tPerjanjian yang mengikal adalah per.ianiian lang tidak dapat dibatalkan secara scpihak. -pener.i.
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I)osa Orang yang Menuduh Budaknya Berbuat Zina

Demikian yang dinukil oleh semua periwayat Shahih Bukhari di

tempat ini, kecuali An-Nasafi dan Abu Dzarr. Namun, mereka yang

menyebutkan bab ini tidak menyebutkan satu hadits pun di bawahnya.

Bahkan, saya tidak mengetahui maksud pencantuman bab ini dalam

pembahasan tentang mukatab. Kemudian dalam riwayat Abu Ali bin

Syibawaih, saya mendapatkan pendahuluan untuk pembahasan

tentang mukatab dan bab ini masuk di dalamnya, dan tampaknya hal

ini cukup berdasar.

Atas dasar ini, sepertinya Imam Bukhari sengaja membuat judul

bab di atas, kemudian meninggalkan beberapa spasi untuk menulis

hadits yang berkenaan dengan masalah itu, tetapi akhirnya dia tidak

dapat melaksanakan maksud tersebut seperti yang terjadi pada

pembahasan yang lainnya.

Kemudian dalam pembahasan tentang hudud (hukuman-

hukuman yang telah ditentukan), Imam Bukhari menyebutkan satu

bab dengan judul "Menuduh Budak Berbuat Ziia", seraya

mencantumkan hadits, yqt ?'i"';,J* -i,i \;qi '$:r K'Jtj Jil 'i
(Barangsiapa menuduh budaknya -sementara si budak terbebas dari
apa yong dituduhkan kepadanya- niscaya orang itu akan didera pada

hari Kiamar). Seakan-akan judul bab di atas sebagai isyarat darinya

bahwa hadits tadi dapat dimasukkan dalam bab-bab pada pembahasan

tentang mukatab.

l. Mukatab dan Setorannya, Pada Setiap Tahun Sekali Setoran

iSo-f 'c3;)i

Ju': <€6 ,.s

o

,J-ltt)
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v1 ;r;f y iJu t^:i.t{'t tf lu d'at ,t\,p "-,;i ,1al.'-i
p ,) iJs t*i * tie 16.* :q:'i. ::;'iu, .Vr,

ou-'r- qsJjr ui lu ;r-;, ,ti|;i -:i'i ;; oi oti
;f" ,'*.k ,Jd & ?rt q,,, * S\;li:tt,i'6 -itii 5

.'^;* (-P fie'j;rtr i*rr'.31i) # p-': eil-tu'i:?I

Firman Allah, "Dan budak-budak yang kamu miliki yong

menginginkan perjanjian, hendaklsh kamu buat perjaniian dengan

mereka, jika kamu mengetahui ado kebaikon poda mereko, dan

berilunlah kepada merelca sebagion dari harts Alloh yang

dikaruniakon-Nya kepado komu." (Qs. An-Nuur [24] : 33)

Rauh berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Juraij, aku berkata

kepada Atha', *Apakah wajib bagiku -jika mengetahui budakku

memiliki harta- untuk mengikat perjanjian dengannya?" Atha'

menjawab, "Aku tidak berpendapat lain kecuali bahwa hal itu adalatr

wajib." Amr bin Dinar berkata: Aku berkata kepada Atha', *Apakah

engkau menukil pendapat demikian dari seseorang?" Atha' berkata,

"Tidak." Kemudian dia mengabarkan kepadaku balrwa Musa bin Anas

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Sirin meminta kepada Anas

agar mengadakan perjanjian pembebasan dirinya -dan Sirin memiliki
harta yang banyak- nzrmun Anas tidak memenuhi permintaannya.

Sirin pergi menemui Umar RA dan Umar berkata kepada Anas,

"Buatlah perjanjian untuk memerdekakannya', tapi Anas tetap tidak

mau. Akhirnya Umar memukulnya dengan tongkat seraya membaca

ayal 'Buatlah perjanjian dengan mereka iika lcamu mengetahui ada

kebaikan pada mereka." Maka, Anas membuat perjanjian untuk

memerdekakan Sirin.

L
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2560. Al-Laits berkata: Yunus telah menceritakan kepadaku dari

Ibnu Syihab. Urwah berkata bahwa Aisyah RA berkata.

"sesungguhnya Barirah masuk menemuiku meminta bantuan untuk

membayar setorannya yang seluruhnya berjumlah 5 uqiyah untuk

dibayar secara berangsur-angsur dalam waktu 5 tahun". Aisyah

berkata kepada Barirah, dan dia telah menyukai Barirah, "Bagaimana

bila aku menghitung setoran itu sekaligus untuk mereka, apakah

engkau akan dijual oleh familimu, lalu aku memerdekakanmu dan

wala'mu2 menjadi milikku?" Barirah pergi menemui familinya dan

menawarkan hal itu kepada mereka. Mereka berkata, "Tidak, kecuali

bila wala' untuk kami." Aisyah berkata, "Aku masuk menemui

Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau." Maka

Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Belilah dan

merdekakanloh dia, seseungguhnyo wala' itu adalah unluk orong

yang memerdekakon." Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan
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bersabda, "Mengapa beberapa orang la6-loki mempersyaratkan

beberapa syarat yang tidak ada dolam kitab Allah? Barangsiapa

membuat satu syarat yang tidak ada dalam kitob Allah, maka syarot

itu tidak sah. Syarat Allah lebih benar (haq) dan lebih kolroh."

Keteransan Hadits:

Para periwayat Shahih BuWtari mengutip ayat ini hingga firman-

Nya "Yang dikaruniakan-Nya kepada kamu", kecuali An-Nasafi;

setelah kalimat "pada setiap tahun", dia menyambung dengan firman-

Nya"Berikan lcepada merela dari harta Allahyang dikaruniakan-Nya

kepada l(amu".

Kata an-najm (angsuran atau setoran) dalam perjanjian

pembebasan budak adalah jumlah tertentu dari tebusan yang harus

diberikan seorang budak pada waktu yang telatr ditetapkan. Adapun

asal penggunaan kata an-najm dengan makna angsuran adalah karena

bangsa Arab terbiasa mendasari umsan-urusan mereka dengan

berpatokan pada terbitnya bintang (najm), dikarenakan keadaan

mereka yang tidak mengetatrui hisab. Salah seorang mereka biasa

mengatakan, "Apabila bintang (najm) ini terbit, engkau harus

menunaikan hakku'. Dari sini diketatrui bahwa limit waktu untuk

menunaikan suatu hak dinamakan najm. Selanjutnya kata najm

digunakan untuk nama setoran atau angsuran itu sendiri.

Dari judul bab yang disebutkan Imam Buktrari dapat diketahui

bahwa setoran dalam perjanjian pembebasan budak tidak dapat

ditetapkan secara tunai, ini menurut Imam Syaf i. Alasannya

berdasarkan pada makna kitabah, dimana kata kitaba& berasal dari

kata adh-dhamm (mengumpulkan, menyatukan),3 yaitu menyatukan

sebagian setoran kepada sebagian yang lain. Minimal yang dapat

disatukan apabila terdiri dari dua angsuran. Di samping itu, bila tidak

3 Korektor Fothul Boori pada cctakan bulag berkai4 "Yang lebih tepat adalah, *alaol kitabahtr:ra;al
dari kata &utaD yang bermakna pengumpulan atsu pcnyatuan."
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dalam bentuk tunai, maka hal ini lebih memberi kemampuan bagi si

budak untuk menunaikan tebusannya.

Para ulama madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa

setoran dalam perjanjian pembebasan budak bisa ditetapkan secara

tunai. Pendapat ini dipilih pula oleh sebagian ulama madzhab Syaf i
seperti Ar-Rauyani.

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada pernyataan tekstual dari Imam

Malik dalam persoalan itu, hanya saja para ulama peneliti dalam

madzhabnya menyamakannya dengan masalah budak membeli dirinya

sendiri." Kemudian sebagian ulama madzhab Maliki lebih memilih
agar setoran dalam perjanjian pembebasan budak minimal terdiri dari
dua setoran, seperti pendapat Imam Syaf i.

Imam Ath-Thahawi dan ulama lainnya berhujjah bahwa setoran

yang dibayar secara angsur dilakukan sebagai rasa belas kasih

terhadap budak, dan bukan untuk kepentingan majikan. Oleh karena

itu, bila seorang budak mampu membayar tebusan dirinya sekaligus.

maka tidak boleh dilarang. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-
Laits.

Mereka berhujjah pula bahwa Salman mengadakan perjanjian
pembebasan dirinya -atas perintah Nabi SAW- tanpa menyebutkan

angsuran. Di samping itu. ketidakmampuan budak menunaikan

setoran yang telah jatuh tempo tidak menghalangi keabsahan

perjanjian, sebagaimana jual-beli selama masih dalam satu majelis.

Sama pula seperti seseorang 1'ang membeli sesuatu seharga l0 dirham
tunai, tetapi saat itu dia hanl'a mampu membayar I dirham, maka jual-
beli dianggap sah meskipun dia tidak mampu membayar seluruhnya.

Hujjah lain yang dikemukakan adalah bahwa para ulama

madzhab Syaf i memperbolehkan jual-beli sistem salam yang

dilakukan secara tunai. Di sini, mereka tidak berpegang pada makna

salam yang juga mengisyaratkan kepada makna tidak tunai.

Adapun perkataan Imam Bukhari "pada setiap tahun sekali

setoran" diambil dari riwayat Barirah, seperti vang akan disebutkan
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setelah satu bab. Akan tetapi Imam Bukhari tidak bermaksud

menyatakan bahwa hal itu termasuk syarat dalam perjanjian

pembebasan budak, karena para ulama telah sepakat untuk tidak

melarang apabila setoran itu ditunaikan setiap bulan.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud "kebaikan" dalam

firman-Nya,"Jiko kamu mengetahui ada kebaikan pada mereko".Hal

ini akan dijelaskan setelah dua bab. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari

pamannya, Abdullah bin Shubaih, dari bapaknya, dia berkata, "Aku

adalah budak milik Huwaithib bin Abdul Uzza,lalu aku meminta agar

diadakan perjanjian untuk memerdekakan diriku, tetapi dia tidak mau.

Maka, turuniah ayat 'Dan budak-budak yang memintq dibuatknn

perjanjian..'.0' Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu As-Sakan dan

lainnya dalam biografi Shubaih.

b( 'lr; '^J'c;Jb rst * Lt't Jst-elzi:{wt,
Ori 'fl 6rrf r; ,jri tfrii (Rauh berlcata: Telah diriwayatkan dari lbnu

Juraij: Aku berkata kepada Atha', "Apakah wajib bagiku -iika
mengetahui budaklu memiliki harta- untuk mengikat perjaniian

dengannya? " Atha' menjawob, "Aku tidak berpendapat lain kecuali

bahwa hal itu adalah wajib. "). Ismail Al Qadhi menyebutkan riwayat

ini dengan sanad yang maushul dalam pembahasan tentang hukum-

hukum Al Qur'an, dia berkata: Ali bin Al Madini telah menceritakan

kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, seperti

-riwayat- di atas. Demikian juga Abdunazzaq dan Syaf i,

meriwayatkan melalui dua jalur lain dari Ibnu Juraij.

I , j6 ,Fi "*'oiu ,1,a.d lqi i :"r*'565 6mr bin Dinar

berkata: Aku berkota kepada Atha', "Apakah engkau menukil

pendapat demikian dari seseorang?" Atha' berfuita, "Tidak.").

Demikian yang tercantum pada semua naskah Shahih Bukhari yang

sampai kepada kami dari jalur Al Firabri. Secara zhahir atsar ini

berasal dari riwayat Amr bin Dinar, dari Atha', padahal sebenarnya

tidak demikian. Bahkan, dalam riwayat ini terjadi perubahan kata

yang mengakibatkan kesalahan. Adapun yang terdapat dalam riwayat
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Ismail adalah, "Hal serupa dikatakan Amr bin Dinar kepadaku."

Maksudnya, Amr bin Dinar telah mengatakan pula kepada Ibnu Juraij

bahwa mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak yang

memiliki harta adalah wajib. Sedangkan orang yang mengucapkan

kalimat "Aku berkata kepada Atha"'adalah Ibnu Juraij.

Keterangan yang kami kemukakan ini telah disebutkan dengan

tegas dalam riwayat Ismail, yang menyebutkan (dengan sansd seperti

di atas), "Ibnu Juraij berkata. dan Atha' mengabarkan kepadaku...".

Demikian pula Abdurrazzaq dan Syaf i meriwayatkan -yang dinukil

pula oleh Al Baihaqi- dari Abdullah bin Al Harits, dari Atha', dimana

dikatakan, "Pendapat serupa dikemukakan oleh Amr bin Dinar."

Kesimpulannya, Ibnu Juraij menukil keraguan dari Atha'

berkenaan dengan kewajiban mengadakan perjanjian untuk

memerdekakan budak yang memiliki harta. Akan tetapi, Amr bin

Dinar telah menukil pemyataan yang tegas mewajibkan hal itu, atau

pendapat yang menyetujui pandangan Atha'.

Kemudian saya mendapati dalam naskah asli yang menjadi

pedoman dari riwayat An-Nasafi dari Bukhari menurut versi yang

benar, yaitu dengan kalimat "Hal itu dikatakan pula oleh Amr bin

Dinar."

o€t- o;G.ijr ffi jL i!r:"01 tfri fi'i ei"oi ;7i d
-lait f 6r*udian dia mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin

Anas mengabarkan kepadarya: Sesungguhnya Sirin meminta kepada

Anas agar mengadakan pe[anjian pembebasan dirinya, dan Sirin

memiliki harta yang banyak). Orang yang mengucapkan kalimat

"Kemudian dia mengabarkan kepadaku" adalah Ibnu Juraij.

Sedangkan yang mengabarkan kepadanya adalah Atha'. Hal ini telah

disebutkan dengan jelas dalam riwayat Ismail: Ibnu Juraij berkata.

"Atha mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas bin Malik

mengabarkan kepadanya bahrva sesungguhnya Sirin bin Muhammad

meminta..." dan seterusnya.
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Disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij,

"seseorang mengabarkan kepadaku bahwa Musa bin Anas

mengabarkan kepadanya". Nama orang yang mengabarkan ini telah

diketahui dari riwayat Rauh.

Secara lahiriah sanad riwayat itu mursal, karena Musa tidak

menyebutkan kapan Sirin meminta kepada Anas untuk membuat

perjanjian memerdekakan dirinya. Akan tetapi Ath-Thabarani

meriwayatkan dari jalur lain dengan sanad yang moushul dari jalw

Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Sirin
memohon kepadaku untuk mengadakan perjanjian memerdekakan

dirinya, tetapi aku tidak mau. Maka dia mendatangi Umar bin

Khaththab." Lalu, disebutkan sama seperti di atas.

Sirin yang disebut-sebut dalam riwayat ini biasa dipanggil Abu

Amrah. Dia adalah bapaknya Muhammad bin Sirin, ahli frkih yang

masyhur. Sirin termasuk tawanan perang Ainu Tamr, dan dibeli oleh

Anas pada masa pemerintatran Abu Bakar. Dia telah menukil riwayat

dari Umar dan selainnya, dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam

kelompok periwayat yangtsiqah di kalangan tabi'in.

* ,)t'dhhtt (dia pergi menemui Umar). Ismail bin Ishaq

menambahkan dalam riwayatnya, "Untuk meminta tolong

kepadanya". Di bagian akhir kisah ditambahkan, "o;i i;€ llnas

m e mb uat p erj anj i an de n ganny a).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Sirin, dia

berkata, ;:t ,;11 ',F.'ti ,* 4 "dl'J€ llnas membuqt perjanjian

untuk memerdeknknn bapokku dengan tebusan 40.000 dirham).

Sementara itu, Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Anas bin Sirin, dari

bapaknya, dia berkata, f:t) ai e;u ob ",-i1 g;'k 1,lnas membuat

perjanjian untuk memerdekakanku dengan tebusan 20.000 dirham).

Bila kedua riwayat ini akurat, maka mungkin untuk dipadukan dengan

mengatakan batrwa salah satunya didasarkan pada timbangan dan

satunya lagi didasarkan pada jumlah.
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Dalam riwayat Ibnu Syaibah dari jalur Ubaidillah bin Abu Bakar

bin Anas, dia berkata, "Inilah isi perjanjian yang dibuat oleh Anas

yang ada pada kami: Inilah perjanjian yang dibuat oleh Anas untuk

memerdekakan budak miliknya yang bernama Sirin. Hendaknya dia

membayar sekian dan sekian ribu, dan juga menyerahkan dua budak

yang dapat mengerjakan pekerj aannya."

Perbuatan Umar bin Khaththab (yang memukul Anas) dijadikan

dalil bahwa dia berpandangan tentang wajibnya membuat perjanjian

untuk memerdekakan budak bila si budak memintanya. Hal itu
berdasarkan perbuatan Umar yang memukul Anas akibat tidak mau

membuat perjanjian.

Namun, indikasi tersebut bukan suatu kemestian, sebab ada

kemungkinan Umar memberi peringatan kepada Anas karena telah

meninggalkan perkara sunah yang ditekankan. Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Abdunazzaq, U z'i 'li ,U.$r 'ii ,iS.'J$ ii;b'ot
'c,15 g 

:, ?q (Sesungguhnya [Jtsman berkata kepada budak yang

meminta kepadanya untuk membuat perjanjion, "Kalqu buknn karena

satu ayat dalam kitab AUah, maka aku tidak akan melakukannya.").

Perkataan ini tidak pula berindikasi wajib.

Pendapat yang mewajibkan telah dinukil oleh Ibnu Hazm dari

Masruq dan Adh-Dhatrhak. Sementara itu, Al Qurthubi menyebutkan

satu ulama lagi, yaitu lkrimah. Dari Ishaq bin Rahawaih dikatakan

bahwa membuat perjanjian memerdekakan budak adalah wajib jika

budak tersebut memintanya. Akan tetapi seorang hakim tidak dapat

memaksa maj ikannya untuk melakukannya.

Imam Syaf i mengemukakan satu pandangan yang mewajibkan

membuat perjanjian untuk memerdekakan budak. Pendapat ini
dijadikan landasan oleh madzhab Azh-Zhahiri dan dipilih oleh Ibnu

Jarir Ath-Thabari.

Ibnu Al Qishar berkata, "Perbuatan Umar yang memukul Anas

adalah untuk memberi nasihat. Sekiranya membuat perjanjian adalah

wajib, tentu Anas tidak akan menolak untuk melakukannya. Hanya
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saja Umar memotivasi Anas agar mengerjakan perkara yang lebih

utama."

Al Qurthubi berkata, "Setelah diketahui bahwa diri budak dan

harta .vang didapatkannya adalah milik majikannya, maka hal ini
menunjukkan bahwa perintah membuat perjanjian pembebasan budak

bukanlah perkara yang wajib." Sebab, perkataan si budak 'Ambillah
harta yang aku dapatkan dan merdekakan diriku' sama artinya dengan

perkataannya 'Merdekakanlah diriku tanpa tebusan apapun'.

Semsntara memenuhi permohonan seperti ini tidak wajib menurut

kesepakatan para ulama." Namun, para ulama yang mewajibkan

membuat perianjian mengatakan bahwa hal itu menjadi wajib apabila

seorang budak rnemiliki kemampuan untuk menunaikan setoran dan

majikannya ridha dengan jumlah setoran yang ditetapkan.

z\bu Sa'id Al Isthakhri berkata, "Faktor yang memalingkan

perintah ini dari hukum wajib adalah syarat dalam firman-Nya '-llta
kamu mengetahui ada kebaiknn pada mereka', sebab ayat ini
merupakan penyerahan keputusan kepada majikan. Konsekuensinya

apabila majikan melihat tidak ada kebaikan, niscaya tidak boleh

dipaksa untuk membuat perjanjian. Maka, hal ini menunjukkan bahwa

perbuatan itu tidak wajib."

Sebagian ulama mengatakan bahwa perjanjian memerdekakan

budak adalah transaksi yang dimasuki unsur penipuan, dan hal itu
tidak boleh. Setelah ada izin untuk melakukannya, maka masuk dalam

kategori "perintah setelah larangan", sementara indikasi perintah

setelah larangan adalah mubah (boleh). Namun, kesimpulan ini tidak

bertentangan dengan statusnya sebagai perbuatan yang mustahab

(disukai), karena status ini ditetapkan berdasarkan dalil-dalil lain.

Hadits tentang kisah Barirah telah disebutkan Imam Bukhari

melalui sejumlah jalur periwayatannya, dan tersebut pada bab-bab

pembahasan tentang mukatab ini. Pada bab di atas, dia

meriwayatkannya dari jalur Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab,

dari Urwah, dari Aisyah, secara mu'allaq. Namun, riwayat itu
disebutkan dengan sanad yang moushul oleh Adz-Dzuhli dalam kitab
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Az-Zuhriyaat dan Abu Shalih (sekretaris Al-Laits) dari Al-Laits. Akan

tetapi jalur yang akurat adalah riwayat Al-Laits dari Ibnu Syihab tanpa

perantara. Pada bab berikut akan disebutkan dari Qutaibah, dari Al-
Laits. Lalu Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Qutaibah.
Demikian pula An-Nasa'i. Ath-Thahawi dan selain keduanya

meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab dari sejumlah ulama, di
antaranya Yunus dan Al-Laits, semuanya dari Ibnu Syihab. Inilah
jalur yang akurat, yaitu Yunus adalah teman Al-Laits dalam menerima

riwayat itu, bukan gurunya.

Keterangan bahwa Al-Laits mendengar riwayat itu langsung dari

Ibnu Syihab telah disebutkan dengan tegas dalam riwayat Abu
Awanah dari Marwan bin Muhammad, dan juga oleh An-Nasa'i dari
Ibnu Wahab, keduanya dari Al-Laits.

Dalam riwayat yang mu'allaq ini terdapat pula penyelisihan lain

terhadap riwayat-riwayat yang masyhur, yaitu lafazh: et)i}b W,
,b * e W 'r>|\rJ litonlah setorannya adalah 5 uqiyah yang

akan dibayar secora berangsur dalam 5 tahun). Adapun yang

masyhur adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Hisyam bin

Urwah (yang akan disebutkan setelah dua bab) dari bapaknya, 6
*\i fb Y g ?tti *. oV 

-4'e 
(Sesungguhnya ditetapknn otasnya

untuk memboyar 9 uqiyah, setiap tahun I uqiyah). Demikian pula

dalam riwayat Ibnu Wahab dari Yunus yang dikutip oleh Imam

Muslim.

Al Ismaili telah menyatakan dengan tegas bahwa riwayat yang

mu'allaq telah keliru. Tapi kedua versi tersebut mungkin

dikompromikan dengan mengatakan bahwa 9 uqiyah adalah ketetapan

awal, sedangkur, 5 uqiyah adalah setorannya yang tersisa. Pandangan

ini telah ditegaskan oleh Al Qurthubi dan Al Muhibb Ath-Thabari.

Namun, hal ini digoyahkan oleh lafazh yang ada dalam riwayat

Qutaibah, ,*, VY q Z2ti '3t lJ (Dia belum menunaikan

setorannyo sedikit pun).
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Sebagian ulama memberi jawaban bahwa Barirah telah

menunaikan 4 uqiyah sebelum meminta bantuan Aisyah, dan ketika

dia mendatangi Aisyah, maka setorannya yang terisa hanya 5 uqiyah.

Al Qurthubi berkata, "Permasalahan ini dapat dijawab bahwa 5

uqiyah adalah setoran yang harus ditunaikannya karena telah jatuh

tempo, dan 5 uqiyah ini masuk dalam bagian 9 uqiyah yang

disebutkan dalam hadits Hisyam." Pandangan ini didukung oleh

lafazh pada riwayat Amrah dari Aisyah yang telah dikemukakan pada

bab-bab tentang masjid, u.ij- 6 ,*bi 
- 

"ol qJif i6t {Familinya

berkatq, ".Iikn e.ngknu mant, moka bayarlah apa yong tersisa.").

Al Isrnaili mengatakan bahwa dia rnelihat dalam cacatan asli
yang didengar langsung dari Al Firabri bahwa jumlah setoran yang

ditetapkan atas Barirah adalah 5 wasaq. Lalu Al Ismaili berkata, "Jika
riwayat ini akurat, maka ia dapat menolak sernua riwayat yang ada."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa tidak ditemukan pada satu pun

naskah yang sampai kepada kami kecuali menggunakan kata

"uqiyah". Demikian juga dalam naskah An-Nasafi dari Al Bukhari.

Kalaupun riwayat ini shahih, mungkin dikompromikan dengan

mengatakan bahwa harga 5 wasaq sama dengan 9 uqiyah. Akan tetapi

hal ini digoyahkan oleh lafaztr hadits "dolam masa 5 tahun". Dengan

demikian, yang harus dijadikan pedoman adalah cara yang pertama.

2. Syarat-syarat yang Diperbolehkan Dalam Perjanjian
Memerdekakan Budak dan Membuat Persyaratan yang Tidak

Ada Dalam Kitab Allah

Sehubungan dengan ini terdapat riwayat dari Ibnu Umar, dari

Nabi SAW.

292 - FATIIUL BAARI



, t.t zo / c 'r. 1,o .'-i to,,o i ,.o. ^ 
/ a l'-.o, o,

G \4rt otV ;'y-j ;i 'i'-?\ kj, iut i.o'' uxG oi ;it";".3-: ' , , o)' .',
J\q" i#.G Q lru * Vq a'r$ F S':VY
.!i J. !'i't: i&') fY *'pf"oi r;i tP +i

.r:- . o i , / o J z ' tqL'eJ ,ri L"t-l ,-r1 )jl's Ui, ti$! {}; Ut bTu
4 , 

^ 
t . , o o o.

*3 ib a' .& yt );L,g:"-'f$ .tt !"s\'s u'.fr': W
t. o z, - t A , \ ,

?.;i';' Cy ,*b q6' ,&j + ?,' J:. !' J;, \4 Jt-
, , 3 z 

^ 
a ). ,, ,, .,i t!. ,,.: ..ot

,/rti JU tl :Ju, &: & b\ ob bt Jyt itr i :)v .6p\
'.r'

7Y €; b'', b'-;il ; tnr 7Y ut',-*) b";.n i'**
' 'r(', !;i "i,' 

L'; ,{; iv'a';'ii. ,i) l*f "t''d..

2561. Dari Urwah bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya.

"Sesungguhnya Barirah datang meminta tolong kepadanya untuk

membayar angsuran pembebasan dirinya, sementara dia belum

menunaikan angsuran itu sedikit pun. Aisyah berkata kepadanya.

'Kembalilah kepada keluargamu! Apabila mereka mau aku membayar

untukmu dan wala'mu menjadi milikku, maka aku akan

melakukannya'. Barirah mengatakan hal itu kepada kaluarganya.

tetapi mereka enggan dan berkata, 'Jika dia mau membantumu dengan

mengharapkan pahala semata, maka hendaklah dia melakukannya dan

wala'mu tetap milik kami'. Aisyah menyebutkan hal ini kepada

Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanl'a.

'Belilah dan merdekakanlah dia, sesungguhnya wala' itu untuk orang

yang memerdekakan'." Dia berkata, "Kemudian Rasulullah SAW

berdiri dan bersabda, 'Apa urusan sebagian manusia membuqt

persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah? Barangsiopa membuat

persyaratan yang tidak ada dalom kitab Allah, maka tidak ada hak

baginya dalam hal itu, meskipun dia membuat seratus syarat. Syarat

AUah lebih benar (haq) dan kokoh'."
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2562. pu.i Nufr', dari O*-rr"n'Oin Umar ne, Oiu berkata,

"Aisyah RA bermaksud membeli budak wanita untuk dimerdekakan.

Namun keluarganya berkata, 'Asalkan wala'nya tetap menjadi milik
kami'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah hal itu
menghalangimu, sesungguhnya wala' itu untuk orong yang
memerdekaknn'."

Keteraugan II4di6:

Imam Bukhari mengumpulkan dua hukum dalam judul bab ini;
seakan-akan dia menafsirkan bagian pertama dengan bagian kedua,

dan batasan syarat yang diperbolehkan adalah apa yang terdapat
dalam kitab Allah.

Dalam pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan bahwa
maksud sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah adalah sesuatu yang
menyelisihi kitab Allah.

Ibnu Baththal berkata, "Yang dimaksud dengan kitab Allah di
tempat ini adalah hukum Allah yang berasal dari kitab-Nya dan

Sunnah Rasul-Nya, serta ijma' kaum muslimin." Sementara Ibnu
Khuzaimah berkata, "Maksud 'Tidak ada dolam kitab Allah' adalah

tidak ada dalam hukum Allah keterangan yang membolehkan atau

melarangnya, bukan berarti semua syarat yang tidak disebutkan dalam
Kitab Allah dengan sendirinya tidak sah, sebab terkadang dalam jual-
beli disyaratkan adanya pemberi jaminan dan syarat ini tidaklah batal.

Begitu pula dalam harga, disyaratkan syarat-syarat dari segi sifat
maupun angsuran dan yang seperti itu."

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama berpendapat bahwa
syarat-syarat dalam jual-beli terbagi menjadi beberapa bagian;
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Pertama, syarat yang menjadi konsekuensi dari akad, seperti

mensyaratkan penyerahannya. Kedua, syarat yang mengandung

kemaslahatan, seperti gadai. Dua syarat ini diperbolehkan menurut

kesepakatan ulama. Ketigu, mempersyaratkan untuk memerdekakan

budak. Syarat ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama berdasarkan

hadits Aisyah dan kisah Barirah. Keempat, syarat yang memberi

tambahan atas konsekuensi akad dan tidak mengandung kemaslatratan

bagi pembeli, seperti mengecualikan manfaat tertentu. Syarat ini tidak
sah hukumnya."

Al Qurthubi berkata, "Kalimat 'Tidak ada dalom kitab Allah'.
yakni tidak disyariatkan dalam kitab Allah, baik secara garis besar

maupun terperinci." Maksudnya, di antara hukum-hukum ada yang
perinciannya diambil dari kitab Allah, seperti wudhu; dan ada pula
yang dasarnya diambil dari kitab Allah, bukan perinciannya seperti

shalat. Lalu ada pula yang disebutkan dasarnya saja, seperti indikasi
Al Kitab terhadap Sunnah, ,jma' dan qiyas yang benar. Semua
perincian yang diambil dari dasar-dasar ini berarti didasarkan pada

kitab Allah.

(Sehubungan dengan ini terdapat riwayat dari lbnu Umar).
Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzarr. Sementara itu.
dalam riwayat selainnya disebutkan, "sehubungan dengannya Ibnu
Umar dari Nabi SAW". Seakan-akan Imam Bukhari hendak
mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar pada bab berikutnya, dan

telah disebutkan kata "mempersyaratkan" pada bab "Jual-beli
Bersama Kaum Wanita" pada pembahasan tentang jual-beli.

i;-; bl (sesungguhnya Bariralr). Dikatakan bahwa nzuna Barirah

berasal dari kata "borir" yang artinya buah pohon arok (yang

batangnya bisa dibuat siwak). Sebagian lagi berpendapat bahwa kata

itu adalah bentuk maf'ul (objek) daripada kata 'Burr ' (kebaikan) atau

bentuk fa'il (pelaku)nya. Akan tetapi pandangan pertama lebih tepat.

karena Nabi SAW telah mengubah nama Juwairiyah yang sebelumnya

bemama Barrah (yang berbuat baik), dan Nabi SAW bersabda, lFi )
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i<-Ji (-Ianganlah kamu menyucikan diri kamu). Sekiranya kata

Barirah berasal dari kata burr (kebaikan), niscaya akan masuk dalam

cakupan larangan Nabi SAW ini.

Barirah adalah budak wanita milik kaum Anshar, seperti yang

disebutkan oleh Abu Nu'aim. Namun, sebagian mengatakan bahwa

dia adalah budak wanita bani Hilal, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil
Barr. Akan tetapi, kedua versi ini mungkin untuk dipadukan.

Barirah biasa melayani Aisyah sebelum dirinya dimerdekakan,

seperti yang akan disebutkan pada hadits tentang cerita dusta (hadits

al ifki). Dia hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah. Barirah

inendapat frrasat bahwa Abdul Malik bin Marwan akan memegang

tampuk khilafah, lalu dia menyampaikan kabar gembira tersebut

kepada Abdul Malik, dan Abdul Malik meriwayatkan hal ini dari
Barirah.

di ; t:i7: or<s_: yy * gi oi r3ii t:g @pabita mereka

mau aku membayar untukmu dan wala'-mu menjadi milikku, maka

aku akan melakukonnya). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini.
Ini serupa dengan riwayat Malik dari Hisyam bin Urwah, yang akan

disebutkan dalam pembahasan tentang syarat-syarat dengan lafazh: Lf

tji ; '!:jtl LrE;_::'&) 6:rei oi '.tla1'",;i (Jika ketuarsqmu mou aku

membayarnya kepada mereka dan wala'mu menjadi milikku, maka

aku akan melakukannya). Begitu pula yang diriwayatkan oleh Wuhaib

dari Hisyam.

Berdasarkan riwayat-riwayat ini diketahui bahwa Aisyah RA
berkeinginan membeli Barirah melalui transaksi yang sah, lalu
memerdekakannya, sebab kemerdekaan merupakan cabang dari
sahnya kepemilikan. Hal ini didukung oleh lafazh selanjutnya dalam

hadits Az-Zulri pada bab di atas, dr6:.1 :';L, * ht..'& i, J:b:)'Jtii

l-



Lafazh hadits Az-Zulri ini sekaligus memberi penafsiran

terhadap lafazh dalam riwayat Malik dari Hisyam, t$-ii (Ambillah

dia). Hal ini lebih diperjelas oleh lafazh hadits dari jalur Aiman, tj i

F, 'U6 1#it *ft tjut'{J;6', ',* ;;-i * (Bariroh masuk

menemuiku yang saot itu terikat perjanjian memerdekoknn dirinya.

Dia berkata, "Belilah aku dan merdeknkanlah!" Aisyah menjawab,
"Ya.")". Begitu pula lafazh dalam hadits Ibnu Umar, "Aisyah
bermaksud membeli seorang budak wanita dan memerdekakannya."

Oleh karena itu, pengingkaran terhadap majikan Barirah
menjadi berdasar, sebab mereka menyetujui Aisyah untuk
membelinya dengan syarat nasab dan pewarisannya menjadi milik
mereka. Hal ini didukung lagi oleh lafazh hadits dalam riwayat Aiman
(yang telah disebutkan), C.\3 f*f € g.'E f 'Liii (Barirah

berkata, "Jangan kalian menjualku hingga mempersyoratkan

wala'ku).

Dalam riwayat Al Aswad berikut pada pembahasan tentang

pembagian warisan disebutkan dari Aisyah, b'*li ,t11b\ f;-i ;-;".
U.,)) (ti (Aku membeli Barirah untuk aku merdekakan, lalu

ke lu ar gany a m e mp e r sy ar at kan w al a' nya [menj adi mil ik mer e koJ).

Sedangkan dalam pembahasan tentang hibah dari jalur Qasim
dari Aisyah disebutkan , rat:l,j f*';t, dt ,;-i ,t-;; oi UStti gi
(sesungguhnya Aisyah ingin membeli Barirah, dan mereka

[ke luar gany aJ me n s y ar at ka n w al a' ny a [mi I i k m e r e ka J)

*i ,Si urz"l {kembalilah kepada keluargamu). Maksud dari

kata ahl (keluarga) di sini adalah majikan. Kata ahl artinya keluarga.

Namun, dalam syariat berarti semua orang yang wajib diberi nafkah.

Pengertian ini menurut pendapat paling shahih di kalangan ulama

madzhab Syafi'i.
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'* 'ol 'c,*6 ;,;l (iika dia mau membantumu hendaklah

mengharapkan pahala). Maksudnya, mengharapkan pahala dari Allah
semata dan tidak menuntut wala'.

*, ,lb h' *U" ar J.r] |!)5 a';'$ (Aisyah menyebutkan hal

itu kepacla Rasulullah SAW) nau* riwayat Hisyam disebutkan , '4
tr;r\i €)U *: ^)b ii,, e ar J\-) 4.n, (Rasutullah SAW

tnen<lengcr hal itu, mako beliau bertanya kepadaku dan aku pun
;,rit:ngahcrkar;nlla). Dalam riwayat Malik dari Hisyam disebutkan,
- r.. t o . t . i'-; r .i.. ,;. \. :. i t,ot,, 

o*i'' i:..:+;e ;t ,Uial C,A '*'s y bt .ri-., at J"*':': e* U i.rr#

p--; il! *' d, e"*t ,f;V (Barirah datang dari keluarganya tlan

.Rusukilah SAW sedang duduk. Barirah berkata, "Aku telah
menguiukannya kepadc mereka, tetapi mereka menolak." Maka Nabi
5Al4/ tnendengarnya). Sedangkan dalam riwayat Aiman disebutkan,
.'. ...i, ,:. \ a, t t - - :),;4 )i A*,-r ib 4u J", C' qi g;i dabi SAll, mendengar hal itu

atctt dih er iiahukqn ke padanya).

Pada pembahasan tentang syarat-syarat melalui jalur seperti di
atas, Nabi SAW bertanya, i';; LA 6 (Ada apa dengan Barirah?).

Kernudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abu Usamah

dan lbnu Khuzaimah dari riwayat Hammad bin Salamah, keduanya

dari Hisyam, ,i. q J. Utii d.E *'t f io' .,r-." CO'r;;. ,i;W
s)t u,i * ,6#ts ,i.'*'*r':,ri1 ilr 6) ,L,j.ii ,qt;lt ''rri 6 uo.)

',i."?,ri €)U *t f ht ,* (Barirah datang kepadaku sedangkan

Nabi SAW duduk. Barirah berkata antara aku dengan dia tentang apa

yang dikehendaki oleh keluarganyo. Maka aku berkata, "Sungguh,

demi Allah! Bila demikian, aku tidak akan melakukannya." Aku
berteriak dan menghardiknya. Nabi SAW mendengarnya dan bertanya
kepadaku sehingga aku pun memberitahukan kepada beliau). Lafazh
riwayat ini menurut versi Ibnu Khuzaimah.

#

{
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e?6 g6l.r (belilah dan merdekakantah). Hal ini sama dengan

lafazh pada hadits Ibnu Umar, 'd,.t 
Y- | (Janganlah hal iru

menghalangimu). Yang demikian itu tidak ada kemusykilan terhadap

riwayat Hisyam pada bab berikutnya.

a,; *\ (seratus kati). Dalarn riwayat Al Mustamli disebutkan,

:;t nY (seratus syarat). Demikian pula dalam riwayat Hisyam dan

Aiman.

Imam An-Nawawi berkata, "Makna kalimat 'Meskipun
mempersyaratknn 100 syaral', yakni sekiranya dia mensyaratkan

seratus kali sebagai penegasan, maka tetap tidak sah."

Pandangan An-Nawawi didukung oleh lafazh pada riwayat

terakhir, :, *Y U*, j: (Meskipun mensyoratkan lA0 kali). Hanya

saja Imam An-Nawawi memahaminya dengan makna penegasan

(taukid), sebab cakupan umum dalam lafazh,:'f F @etiap syarat)

dan lafazh, GV b';r U (barangsiapa membuat syarat) telab

menunjukkan tidak sahnya semua syarat itu sehingga tidak perlu
diberi batasan 100 syarat, karena bila dilebihkan dari jumlah itu
hukumnya tidak berbeda berdasarkan indikasi kalimat yang ada.

Meskipun kalimat di bagian akhir riwayat Aiman dari Aisyah,

!; fr\ ,i;*, ), ,yi ;it,i\t:r e't y ht ,k 4'',:A (Nabi sAW

bersabda, "Wala' itu untuk orang yang memerdekakan, meskipun

mereka mensyaratkan 100 syarat.") mengandung kemungkinan
bermakna penegasan (taukid), tetapi secara zhahir yang dimaksud

adalah jumlah. Adapun penyebutan angka 100 hanya untuk
mubolaghah (mengungkapkan sesuatu melebihi dari yang seharusnya

-penerj).

Al Qurthubi berkata, "Kalimat 'meskipun ada 100 syorat'
diucapkan untuk memberi gambaran tentang jumlah yang banyak.
yakni syarat-syarat yang tidak disyariatkan adalah batil meskipun
jumlahnya banyak." Dari sini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat
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yang disyariatkan adalah sah. Bahkan, kesimpulan ini telah disebutkan

secara tekstual, sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan

tentan g syarat-syarat.

L;sG cttr'ri ,,iri t;# ?nr u1t'p i i' l" 6? (Dari Abduttoh bin

Llnmr RA, dia berkota: AisT'ah berkeinginan). Dalam riwayat Muslim
ciisebutkan, "Dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi, dari Malik, dari

Nal'i', dari Ibnu Umar, dari Aisyah". f)engan demikian, hadits ini
iiiriw'ayatkan oleh Aisyah, bukan Ibnu Umar.

Ilrnu Abdii Barr memberi isyarat bahwa penisbatan riwayat itu
l-eiu:.'-ta Aisyah hanya dinukil oleh seorang periwayat dari Imam

i',.{l"ii:,.,;. I'iairrur'., sebenamya tidak demikian, karena rir*'ayat seperti itu
tc,;,ili diliutip cleh Abu r\wanah dalam kitabnya Ash-Shahih dari Ar-
F,,rbi', dari 53af i, dari Imtim Malik. Demikian pula yang

rJur,,vay:rtkan uleh AI Baihaqi daiam kitab Al l,la'rifah dari jalur Ar-
Rnhi'.

p.cia kemungkinan lafazh"en" di antara Ibnu Umar dan Aisyah
hukan bermakna "datri", bahkan seharusnya bermakna "tentang",
karena dalam kalimat itu ada redaksi yang tidak disebutkan, yaitu
sebarusnva berbunyi: Tentang kisah Aisyah yang berkeinginan

membeli Barirah.

Serupa dengannya juga terdapat dalam kisah Barirah. An-Nasa'i
meriwayatkan dari Yazid bin Ruman. dari Unvali, dari Barirah bahwa

tar:ggungannya selama 3 tahun. An-Nasa'i berkata, "Riwayat ini
salah, dan yang benar adalah bahwa riwayat itu dinukil dari Aisyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila dipahami seperti yang telah

saya jelaskan, maka tidak dianggap sebagai kesalahan. Bahkan yang

dinraksud dengan lafazh "an borirah" adalah tentang kisah Barirah,

bukan bermakna "dari Barirah".

I
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3. Permohonan Bantuan Oleh Mukatab dan Permintaannya
kepada Manusia

,)Li';;k ,1 !,tw i';"; -ie 'Uu 
r4'; i'' 'e; *G ?9, \r'. .

';i orr:-.;x.G .,;ltlt G*Ii q"sf (G ,f €, o1i i. ,*
J- !:jl': i"fi') '.re A;*?, ;.t V t:tL 'A 6:ii ti ofii

,,,: t o ., o j 2- o i."- .,r. 
-..,'- 

o.'e'. ...o"
d,rrr t>b)e ro Jt ,Uw 11* U; f;G ,q$i ,)L 4i
\t & yt,s ;; u: * & it'j''ij{';'i,t1 r;ii |r*
.,'tSr'e e*\ q=aj;$ q;r6 ilu' irc 4C e't *.i. . .1. \ ?. \. ,.. , 

G UU .,jrLi ?,Vjr fiffL: ^J" Attl uf^4 "ttl Jft pt-a.i :a;j
,'r,'

E )G:.tU r; ,'t Ci ,iu'i * ;r, a' i;; lst €
l' :Y 6'; y" (S el, :Y o"*) v's?i?*
i'1 u .iri :t b?r ,:6;i :t;,2- ,b'r uu oti"ul: ,p('*
- t. c / lz o t / , . / t t ,

I ,Yrlt uly 'Vrlt Jl ox t:-'JrLl :iLi [*'€:- Jtit
l/

.'€-i

2563. Dari Aisyah RA, dia berkata: Barirah datang dan berkata,
"Sesungguhnya aku telah membuat perjanjian dengan keluargaku

untuk memerdekakan diriku dengan syarat aku membayar 9 uqiyah.
pada setiap tahun I uqiyah, maka bantulah aku." Aisyah berkata.
"Apabila keluargamu mau aku membayarnya kepada mereka

sekaligus, lalu aku memerdekakarunu, maka aku akan melakukannya

dart wala'mu untukku." Barirah kembali kepada keluarganya, dan

mereka menolak permintaan tersebut. Barirah berkata, "Aku telah
menawarkan hal itu kepada mereka, tapi mereka menolak kecuali bila
wala'itu untuk mereka." Rasulullah SAW mendengar hal itu, maka
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beliau bertanya kepadaku dan aku pun mengabarkan kepadanya.

Beliau bersabda, "Ambillah dan merdekakanlah dia, dan

persyaratkanloh kepada merekn wala'-nya, karena, sesungguhnya

wala' itu untuk orong yang memerdekakon." Aisyah berkata:

Rasulullah SAW berdiri di antara manusia lalu memuji Allah dan

menyanjungnya, kemudian bersabda, "Ammo ba'du, apaknh urusan

taki-laki di antara kalian yang membuat syarat-syarqt yang tidak ada

dalam kitab Allah? Syarat apa saja yang tidak ada dalam kitab Allqh,

maks ia batil, meskipun 100 syarot. Ketetapan Allah lebih benar (haq)

dan syarat Allah lebih kokoh. Apa urusan laki-laki di antara kolian

yang mengatakan, 'Merdekakanlah wahai fulan dan wala'nya

untukku!' Sesungguhnya wala' itu untuk orang yong memerdekskan."

Keterangan Hadits:

(Bab permohonan bantuan oleh mukatab dan permintaannya

kepada manusia).Ini termasuk menyebutkan kata yang khusus setelah

kata yang umum, sebab permohonan bantuan biasa dilakukan dengan

cara meminta atau lainnya.

Seakan-akan Imam Bukhari hendak memberi isyarat bahwa

yang demikian itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW tidak

mengingkari perbuatan Barirah yang meminta kepada Aisyah untuk

membantunya membayar setoran yang harus ditunaikannya. Adapun

riwayat yang dinukil Abu Daud dalam kitab Al Marasil dari jalur

Yahya bin Abi Katsir, dari Nabi SAW, tentang ayat "Jika kamu

mengetahui pada merekn ada kebaikan", beliau bersabda,

"Mal<sudnya adalah usaha, dan janganlah kamu melepaskan mereka

(para mukatab) menjadi beban bagi manusia." Ini adalah hadits

mursal atau mu'dhal (hadits yang tidak disebutkan dalam sanad-nya

dua perawi berturut-turut) sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

\F*15 (bantulah aku). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan

periwayat Shahih Bukhari. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan lafazh, q#;li (melemahkanku), yakni setoran itu
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telah memayahkan atau melemahkan diriku untuk mendapatkannya.

Sedangkan dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam
disebutkan, eii (merdekakanlah aku). Akan tetapi yang tercantum

dalam jalur periwayatan Malik dan selainnya dari Hisyam adalah
lafazhyang pertama.

;ljr ;i *-pt: !c;j;il, eb @mbiuah talu merdekakanlah dia

dan persyaratkanloh wqla' kepada mereka). Ibnu Abdil Barr dan
selainnya berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh murid-murid
Hisyam dari Urwah; dan murid-murid Malik dari Imam Malik, dari
Hisyam."

Timbul pertanyaan sehubungan dengan izin Nabi SAW untuk
melakukan jual-beli di atas syarat yang rusak (fasid). Untuk
menyikapinya para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Pertama, sebagian mereka mengingkari syarat dalam hadits. Al
Khaththabi meriwayatkan dalam kitab Al Ma'alim melalui sanad-nya
hingga Yahya bin Aktsam bahwa dia mengingkari syarat tersebut.
Sedangkan dari Imam Syaf i dalam kitab Al umm terdapat isyarat
yang mengindikasikan kelemahan riwayat Hisyam yang menyebutkan
persyaratan tersebut, karena hanya dinukil oleh Hisyam dari bapaknya
(Urwah), dan tidak disebutkan oleh periwayat-periwayat lain yang
juga meriwayatkan hadits yang sama dari Urwah. Hanya saja riwayat-
riwayat selain Hisyam memungkinkan untuk ditakwilkan.

Kedua, sebagian lagi mengatakan Hisyam menukil riwayat itu
berdasarkan makna yang dia pahami, padahal makna hadits itu tidak
seperti yang dia pahami.

Ketiga, sebagian ulama mengatakan bah'*'a riwayat itu shahih.
Menurut mereka, Hisyam adalah periwayat yang tsiqoh dan pakar
hadits. Di samping itu, hadits ini telah disepakati ke-shahih-annya
sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya.

Para ulama kelompok terakhir ini berbeda pendapat dalam
memberi penjelasan tentang makna hadits:
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Perlama, Ath-thahawi, bahwa Al Muzani telah menceritakan
kepadanya dari Syafi'i dengan lafazh "ctsyrithi" (tampakkanlah). Lalu
ia menjelaskan bahwa maknanya adalah "tampakkan kepada mereka

hukum wala"'. Lafazh "isyraath" bermakna "izhhaar"
(menampakkan).

z\kan tetapi ulama selain Ath-Thahawi mengingkari riwayat
seperti itu. Bahkan, yang terdapat dalam Mukhtashar Al Muzani dan
Al Umm serta kitab lainnya dari Imam Syaf i sama seperti riwayat
mayoritas, yakni menggunakan lafazh "wasytarithi" (dan

persyaratkanlah).

Kedua, Ath-Thahawi meriwayatkan lagi takwil terhadap lafazh
" isyt ar ith i " (persyaratkanlah) bahwa huruf I am pada lafazh " i syt arithi
lnhttm" berrnakna 'alaa (atas), yakni persyaratkanlah atas mereka.
fiepcrti firman Allah o'in asil'tum .falaha" (jika kamu berbuat tidak
l-.aik, maka akibatnya atas kamu). Pendapat inilah yang masyhur dari
Al Muzani dan ditegaskan oleh Al Khaththabi, dan merupakan
pendapat yang shahih dari Syaf i, sebagaimana dinukil oleh Al
Baihaqi di dalam kitab Al Ma'rifah dari Abu Hatim Ar-Razi, dari
llarmaiah, dari beliau (Syaf i). Al Khaththabi meriwayatkan dari Ibnu
Khuzaimair bahwa perkataan Yahya bin Aktsam telah keliru.
Sedangkan penakwilan yang dinukil dari Al Muzani tidak benar.

An-Nawawi berkata, "Menakwilkan huruf lam dengan makna
'ala (atas) di tempat ini tidak kuat, sebab Nabi telah mengingkari
mempersyaratkan hal itu. Sekiranya maknanya seperti yang mereka

katakan, niscaya Nabi SAW tidak mengingkarinya. Jika dikatakan
bahwa yang diingkari Nabi SAW hanyalah keinginan membuat
persyaratan pada kali pertama, maka jawabannya adalah bahwa
konteks hadits menolak hal itu."

Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id, dia
berkata, "Huruf lam pada dasarnya tidak menunjukkan pengkhususan

yang memberi manfaat, bahkan ia hanya menunjukkan pengkhususan

semata. Maka, memahaminya dengan makna seperti yang mereka
katakan membutuhkan faktor lain (qarinah)."
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Ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa perintah dalam

lafazh "isytarithi" (persyaratkanlah) berindikasi mubah (boleh).

sebagai peringatan bahwa hal itu tidak bermanfaat bagi mereka" baik

dipersyaratkan atau tidak. Seakan-akan Nabi SAW bersabda "Engkau

membuat persyaratan atau tidak membuat persyaratan tetap tidak

bermanfaat bagi mereka."

Penakwilan terakhir ini didukung oleh rfw,aVat Aiman pada

akhir bab-bab pembahasan tentang mukatab, 6 o'*f,- &;t Wf
flA getitah dia, dan biarkan mereka mempersyaratlan qpo yang

mereka kehendaki).

Keempat, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW telah

memberitahukan kepada orang-orang bahwa mempersyaratkan walq'

untuk penjual adalah batil. Hal ini telah masyhur dan telah diketahui

pula oleh famili Barirah. Ketika mereka hendak mempersyaratkan apa

yang telah mereka ketahui sebagai perkara yang batil, maka Nabi

SAW memberi perintah dengan maksud mengancam atas akibat

perbuatan mereka. Seperti firman-Nya, " Don katalunlah,'Bekcrialah

kamu, maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat pekerjaan l(omu ittt'-"
(Qs. At-Taubah [9]: 105) Begitu pula dengan firman-Nya tentang

perkataan Musa, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

(Qs. Yuunus [0]: 80) Yakni, yang demikian itu tidak akan

bermanfaat bagi kamu.

Seakan-akan Nabi SAW bersabda, "Persyaratkanlah wala' untuk

mereka, dan kelak mereka akan mengetahui bahrva yang demikian itu

tidak bermanfaat bagi mereka." Hal ini didukung oleh saMa beliau

ketika berkhutbah, "Apa urusan beberapa laki-laki yang membuat

persyoraton...?" Beliau mencela mereka dengan ucapan ini sera-va

mengisyaratkan bahwa beliau telah menjelaskan hukum Allah yang

membatalkan perbuatan tersebut. Karena jika belum ada penjelasan.

tentu Nabi SAW akan menjelaskan dan bukan mencela orang yang

melanggarnya.
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Kelima, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa "perintah"

dalam hadits itu bermakna "ancaman". Secara lahiriah adalah

perintah, tetapi pada hakikatnya adalah larangan, seperti firman-Nya,
"Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki".

Imam Syaf i berkata dalam kitab Al Umm, "Manakala orang

yang rnembuat syarat menyelisihi ketetapan Allah dan Rasul-Nya

digolongkan sebagai orang yang berbuat maksiat, sementara

kemaksiatan itu ada hukuman tertentu, dan di antara hukuman itu
adalah tidak mengakui syarat yang dibuat agar orang lain tidak berani

menirunya, maka Nabi menempuh cara ini sebagai bentuk hukuman

yang ualing ringa.n."

Keenam. sebagian mengatakan bahwa makna "isytarithi"
{.r,ersvaratkanlah} adalah: tinggaikanlah untuk menyelisihi apa yang
.nereka persyaratkan clan jangan menampakkan perseteruan dengan

rn*reka mengenai ajakan tersebut demi terlaksananya proses

pembebasan budak.

Dalam bahasa Arab meninggalkan sesuatu terkadang

diungkapkan dengan kata "mengerjakan", seperti firman Allah, "Dan
mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya
kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah." (Qs. Al Baqarah [2]:
i02) Yakni, kami meninggalkan mereka melakukan hal itu. Bukan

berarti izin di sini adalah membolehkan mereka membuat

kemudharatan dengan sihir.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat ini meskipun ada

kemungkinan dibenarkan, tetapi ia keluar dari hakikat, dan konteks

kalimatnya tidak menunjukkan makna majaz."

Ketujuh, menurut Imam An-Nawawi, jawaban yang paling kuat

adalah bahwa hukum itu khusus bagi Aisyah dalam masalah ini.

Adapun sebabnya adalah upaya maksimal dalam meralat syarat

tersebut karena menyelisihi hukum syariat. Sama halnya dengan

memutuskan amalan haji dan melakukan umrah, ia khusus terjadi pada

tahun tersebut, sebagai upaya maksimal menghilangkan kebiasaan
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melarang umrah pada bulan-bulan haji. Hal ini dapat dijadikan dalil

untuk kaidah '"memilih mudharat yang paling ringan bila dapat

menghilangkan mudharat yang lebih besar".

Pemyataan ini ditanggapi bahwa ini berarti berdalil dengan hal

yang diperselisihkan untuk masalah yang diperselisihkan pula.

Tanggapan lain dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al Id, dia

mengatakan bahwa pengkhususan tidak dapat ditetapkan kecuali

berdasarkan dalil. Di samping itu, Imam Syafi'i telah membuat

pemyataan tekstual yang menyelisihi ucapan itu.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Tidak ada keterangan dalam hadits

bahwa mempersyaratkan wala' dan pembebasan beriringan dengan

akad. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa membuat persyaratan

dilakukan lebih dahulu daripada akad, sehingga perintah dalam

sabdanya 'persyaratkanlah' sebagai janji semata yang tidak wajib

ditepati." Akan tetapi timbul kemusykilan, bagaimana mungkin Nabi

memerintahkan seseorang menjanjikan sesuatu sementara beliau

mengetahui orang itu tidak akan menepati janjinya.

Pandangan yang lebih ganjil dikemukakan oleh Ibnu Hazm, dia

berkata, "Hukum sebelumnya membolehkan untuk mempersyaratkan

wala' budak untuk penjual, kemudian hukum ini dihapus oleh

sabdany4 'sesungguhnya wala' untuk orang yang memerdekakan'."

Akan tetapi apa .vang dia katakan sangat jelas jauh dari kebenaran,

bahkan redaksi yang dimuat dalarn berbagai jalur periwayatan hadits

itu menolak jawaban pandangan ini.

Al lGaththabi berkata, "Penjelasan hadits ini adalah; karena

wala' sama seperti hubungan darah dari segi nasab, padahal jika anak

seseorang itu lahir, maka nasab anak itu tetap baginya, dan tidak akan

berpindah darinya meskipun si anak dinisbatkan kepada orang lain.

Demikian pula apabila seseorang memerdekakan budak, dia akan

mendapatkan wala'meskipun ada pihak lain yang ingin memindahkan

wala'itu darinya atau dia mengizinkan pemindahan darinya, maka

walo' tersebut tetap tidak dapat dipindahkan. Maka, tidak ada gunanya
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mempersyaratkan wala' untuk mereka. Dikatakan pula bahwa

maknanya adalah; buatlah syarat dan biarkan mereka

mempersyaratkan apa yang mereka kehendaki, karena yang demikian

itu tidak mempengaruhi akad, bahkan merupakan perkataan yang sia-

sia. Laiu Nabi mengakhirkan pemberitahuan ini kepada mereka agar

penolakan dan pembatalannya menjadi perkataan yang masyhur, yang

diucapkan dalam khutbah di atas mimbar sehingga pengingkaran ini

akan lebih jelas dan tegas." Perkataan ini kembali kepada pandangan

bahwa perintah di sini bermakna mubah (boleh), seperti pendapat

yang ketiga.
thi 

lt 
'"uA ltrtrtapan Allah lebih benar [haqfi, yakni lebih

tepat untuk diikuti daripada syarat-syarat lain yang menyalahinya.

iji *' b'r-'j (dctn syarat Allah lebih kokoh), yakni dengan

mengikuti batasan-batasannya yang telah ditetapkan. Perbandingan

pada kedua kalimat ini tidak dapat dipahami sebagaimana makna yang

sebenarnya, karena tidak ada sama sekali persekutuan antara

kebenaran dan kebatilan. Seringkali kata "lebih" digunakan bukan

untuk membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Ada pula

kemungkinan Nabi SAW menggunakan kata yang menunjukkan

perbandingan dengan maksud menolak keyakinan mereka bahwa hal

itu diperbolehkan.

|*1 '#. i'liir V,Sr (sesungguhnya wala' itu untuk orang yang

memerdekakan). Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa kalimat

"innoma" berfungsi sebagai "hashr " (batasan). Makna batasan adalah

menetapkan hukum yang disebutkan dalam kalimat dan menafikan

selainnya. Jika tidak demikian, maka penetapan walq' untuk orang

yang memerdekakan tidak berarti menafikannya dari orang yang tidak

memerdekakan.

Makna logis dari lafazh hadits ini dijadikan dalil bahwa tidak

ada wala' bagi seseorang yang menyebabkan orang lain masuk Islam,

atau seseorang yang bersekutu dengan orang lain, berbeda dengan

pandangan ulama madzhab Hanafi. Demikian pula tidak ada wala'
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bagi orang yang memungut anak yang terbuang, berbeda dengan

pandangan Ishaq. Tambahan pembahasan untuk persoalan ini akan

diterangkan pada pembahasan tentang al fara'id (pembagian warisan).

Dari teks hadits dapat disimpulkan tentang penetapan wala'
kepada siapa yang memerdekakan tawanan perang yang menjadi

bagiannya, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang tidak
menjadikan wala' mereka untuk kaum muslimin. Termasuk dalam

cakupan orang yang memerdekakan, adalah orang yang

memerdekakan budak muslim maupun budak kafir- Semua budak

yang dimerdekakan iat w al a' -nya untuk orang yang memerdekakan.

Catatan

An-Nasa'i menambahkan pada bagian akhir hadits ini dari jalur
Jarir bin Abdul Hamid, dari Hisyam bin Urwah, io' .'p !, |'yt t{Pi
*a o€i W\ ; *j * (Rasulullah SAtl'memberi hak kepadanya

untuk memilih ontara tetap bersama suaminya atou berpisah. Adapun
suaminya adalah seorang budak). Kalimat tambahan ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang nikah dari hadits lbnu Abbas.

disertai perbedaan pendapat tentang suaminya, apakah seorang yang

merdeka atau budak, begitu juga dengan namanya, serta apa yang

terjadi atas suaminya setelah berpisah dengan istrinya.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Boleh mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak

wanita, seperti halnya budak laki-laki.

2. Boleh mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak

wanita yang memiliki suami meskipun suaminya tidak
mengizinkannya, dan suanni tidak berhak melarangnya meskipun

mengakibatkan keduanya berpisah. Sebagaimana budak laki-laki
tidak berhak melarang seorang majikan untuk memerdekakan
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budak wanita yang menjadi istrinya, rneskipun hal ini
mengakibatkan batalnya pernikahan mereka.

Pemberian hak kepada mukatab untuk berusaha menebus dirinya

menunjukkan tidak adanya kewajiban untuk melayani

majikannya.

Budak nranita mukstab berusaha mendapatkan setoran yang

ditetapkan atasnya. Dia boleh meminta kepada orang lain dan

sang majikan harus memberi kesempatan kepadanya. Hal ini
diperbolehkan jika diketahui bahwa usahanya adalah halal.

Penielasan bahwa larangan menerima hasil usaha budak wanita
hanya berlaku bila tidak diketahui asalnya, atau larangan itu
untuk budak wanita yang tidak mengikat perjanjian untuk
memerdekakan dirinya.

Mukatab boleh merninta bantuan saat akan menyerahkan

setorannya dan tidak perlu menunggu hingga dirinya tidak
mampu rnendapatkan setoran, berbeda dengan ulama yang

mempersyaratkan hal itu.

Orang yang dibebani untuk membayar utang, tanggungan

maupun yang seperti itu, dia boleh meminta.

Tidak ada larangan menyegerakan pembayaran setoran yang

ditetapkan dalam perj anj ian pembebasan budak.

Boleh melakukan tawar-menawar dalam jual-beli.

Wanita yang telah baligh atau dewasa boleh mengurus

kepentingannya, baik dalam jual-beli maupun lainnya, meskipun

dia memiliki suami, berbeda dengan mereka yang tidak
memperbolehkannya. Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang hibah.

1 1. Barangsiapa tidak berhak untuk mengurus kepentingannya

sendiri, maka dia harus menunjuk orang lain untuk

menggantikannya.
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t2. Seorang budak yang diberi izin majikannya untuk berdagang,

maka semua tindakannya dianggap sah.

Boleh mengeraskan suara ketika mengingkari kemungkaran'

Orang yang membeli budak dengan maksud memerdekakannya,

maka dia boleh menampakkan hal itu kepada para pemilik

budak agar mereka dapat meringankan harganya, dan hal ini

tidak termasuk riya' (pamer).

Mengingkari perkataan yang tidak sesuai dengan syariat.

Pembayaran secara tunai lebih disukai daripada pembayaran

yang dilahirkan.

Hendaknya membayar utang disertai keridhaan.

Boleh melakukan jual-beli dengan pembayaran yang diakhirkan'

Apabila budak mukatab menyegerakan sebagian pun bayaran

setoran yang ditetapkan atasnya sebelum waktu yang ditetapkan,

dengan syarat majikan mengurangi sebagian dari setoran, maka

majikan tidak boleh dipaksa untuk menurutinya.

Boleh menetapkan jumlah setoran yang harus ditunaikan oleh

seorang budak seperti harganya, atau lebih besar bahkan lebih

kecil dari harganya, sebab antara harga tunai dan harga kredit

tidak sama. Meskipun demikian, Aisyah telah berusaha

membayar harga kredit itu secara tunai. Hal ini menunjukkan

bahwa harga Barirah secara kredit lebih mahal daripada setoran

yang ditetapkan atasn,va. Lalu, para majikannya menjualnya

dengan harga tersebut.

Maksud "kebaikan" dalam firman Allah "Jika kamu mengetahui

ada pada mereka kebaikan", adalah kemampuan untuk berusaha

serta menepati apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dan

ini bukan berarti harta. Pandangan ini didukung oleh ketentuan

bahwa harta yang ada di tangan budak adalah milik majikannya.

Lalu, bagaimana ia membayar setoran dengan harta milik

majikannya sendiri? Argumentasi ini tidak dapat diajukan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2t.
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kepada mereka yang berpendapat bahwa budak mempunyai hak
untuk memiliki harta. Sementara itu, diriwayatkan dari Ibnu
Abbas bahwa yang dimaksud dengan "kebaikan" pada ayat itu
adalah harta, padahal dia sendiri mengatakan bahwa budak tidak
mempunyai hak untuk memiliki harta. Oleh karena itu,
dikatakan bahwa pendapatnya kontradiktif. Namun, menurut
saya penisbatan salah satu dari kedua versi itu kepada Ibnu
Abbas tidak sah. Ulama selain Ibnu Abbas berhujjah bahwa
budak adalah milik majikan, begitu juga harta yang dimilikinya.
Maka, bagaimana mungkin majikan menetapkan setoran yang

akan dibayar oleh hartanya sendiri? Sebagian lagi mengatakan
bahwa penafsiran "kebaikan" pada ayat itu dengan harta tidak
dapat dibenarkan, sebab untuk menunjukkan seseorang memiliki
harta tidak dapat menggunakan kata "fii" (padanya), akan tetapi
lrarus menggunakan kata "lahu" (baginya). Kata ,,fii', hanya
digunakan untuk seseorang yang memiliki sifat amanah,
menepati janji atau berperilaku baik.

22. Boleh membuat perjanjian untuk memerdekakan budak yang
tidak memiliki profesi tertentu sebagaimana pendapat jumhur,
meskipun Imam Malik dan Ahmad menyelisihinya. Sebab,
Barirah datang minta bantuan kepada Aisyah untuk melunasi
setorannya, dan dia belum menunaikan sedikitpun dari
setorannya. Sekiranya dia memiliki harta atau mempunyai
pekerjaan, tentu tidak membutuhkan bantuan, karena setoran itu
sendiri belum jatuh tempo. Ath-Thabari menyebutkan dari Abu
Az-Znbair, dari Urwah, bahwa Aisyah membeli Barirah yang

sedang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, dan
dia belum menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya
sedikitpun. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan pula
keterangan tambahan melalui jalur yang lain.

23. Adanya syariat membantu mukatab dengan cara bersedekah
kepadanya. Sementara dalam madzhab Maliki dinukil suatu
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25.

riwayat bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam perkara yang

fardhu.

Boleh membuat perjanjian pembebasan budak dengan harta.

baik sedikit maupun banyak.

Boleh membuat waktu-rvaktu pembayaran utang, misalnya pada

bulan ini diberikan sekian tanpa menjelaskan apakah di awal.

pertengahan ataupun di akhir bulan. Hal ini tidak dianggap

sebagai batasan waktu 1'ang tidak diketahui, karena utang akan

jatuh tempo setelah akhir bulan. Demikian dikatakan oleh Ibnu

Abdil Barr. Akan tetapi perkataan ini perlu ditinjau lebih lanjut.

karena ada kemungkinan perkataan Barirah "Setiap tahun 1

uqiyah", maksudnya di awal tahun. Meskipun hadits itu tidak

menetapkan waktu dengan pasti, tetapi mungkin dibedakan

antara utang-piutang dengan perjanjian memerdekakan budak.

Karena jika budak mukatab tidak mampu menunaikan setoran.

maka majikannya boleh mengambil setoran yang telah

diserahkan, berbeda halnya dengan selain majikan. Ibnu

Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan antara utang-piutang

dan yang lainnya. Sedangkan dari kisah Barirah dapat dipahami

bahwa periwayat tidak menyebutkan penetapan waktu secara

spesifik. Karena bila tidak demikian, maka waktu tersebut

dianggap mojhul (tidak diketahui). Sementara itu, Nabi SAW

telah melarang berutang dengan tempo pembayaran yang tidak

diketahui secara pasti."

Menghitung jumlah dirham yang telah diketahui timbangamrl'a

tidak perlu ditimbang lagi.

Transaksi yang berlangsung saat itu didasarkan kepada ukuran

uqiyah. Adapun I uqiyah sama dengan 40 dirham, seperti telah

dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Al Muhibb Ath-

Thabari mengatakan bahwa penduduk Madinah -sebelum
kedatangan Nabi SA'*'- melakukan jual-beli dan sebagainya

dengan menghitung jumlah, lalu Nabi SAW memerintahkan

mereka agar menggunakan timbangan. Akan tetapi perkataan ini

26.

27.
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perlu ditinjau kembali, karena kisah Barirah terjadi sekitar 8
tahun setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah. Sementara ada
kemungkinan perkataan Aisyah "Aku menghitung untuk mereka
setoran itu sekaligus", yakni menyerahkan kepada mereka,
bukan berarti menghitung dalam arti yang sebenarnya. Hal ini
didukung oleh perkataannya dalam jalur Amrah di bab berikut,
"Aku menyerahkan hargamu kepada mereka sekaligus".

Boleh membeli budak dengan syarat akan dimerdekakan,
berbeda dengan membeli dengan syarat tidak akan dijual lagi
kepada" orang lain atau tidak dihibahkan.

Sebagian syarat dalam jual-beli ada yang tidak membatalkan
atau mempengaruhi keabsahan jual-beli.

tsoleh menjuai mukatab apabila dia ridha, meskipun masih
mampu untuk rnenunaikan setoran yang telah jatuh tempo, sebab
Barirah tidak mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mampu
dan Nabi SAW juga tidak minta penjelasan mengenai hal itu.
Tambahan penjelasan bagi masalah ini akan diterangkan pada
bab berikutnya.

Wanita boleh berbicara dengan orang lain meskipun tidak ada
suaminya selama orang yang diajak berbicara dapat dipercaya.

Apabila seseorang melihat kondisi yang mengharuskan untuk
dimintai penjelasannya, maka hendaknya dia bertanya tentang
hal itu dan memberi bantuan.

Seorang hakirn boleh memberi keputusan untuk istrinya dan
bersaksi.

Menerima berita dari seorang wanita meskipun budak. Dari sini
dapat disimpulkan bahwa berita dari budak laki-laki lebih patut
untuk diterima.

Sebelum setoran yang ditetapkan itu dibayar, maka seorang
budak belum dinyatakan merdeka.

34.

35.
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36. Menjual budak wanita yang memiliki suami bukan berarti

thalak.

37. Memulai khutbah dengan pujian.

38. Mengucapkan"amma bct'du" saat khutbah.

39. Berdiri saat khutbah.

40. Boleh membuat syarat lebih dari satu berdasarkan sabda Nabi

SAW "meskipun seratus syorat".

41. Apa yang ditetapkan oleh majikan telah gugur dari si budak

apabila szurg majikan telah menjualnya untuk dimerdekakan.

42. Boleh mengucapkan kalimat yang puitis bila tidak menjadi

tujuan utama atau membebani diri.

43. Keadaan mukatab berbeda dengan orang merdeka dan budak

biasa.

44. Nabi SAW menampakkan urusan-urusan yang penting dalam

agama, mengumumkannya serta mengatakannya dalam khutbah

di atas mimbar agar tersebar luas.

45. Meskipun demikian, Nabi SAW tetap menjaga perasaan para

sahabatnya, karena beliau tidak menyebutkan para majikan

Barirah, bahkan beliau bersabda, "Apa urusan sebagian laki-

laki".

46. Tindakan Nabi tersebut dapat memberi faidah bahwa apa yang

disampaikan beiiau berlaku secara umum, baik bagi pelaku

kisah itu maupun selainnya. Hal ini berbeda dengan kisah Ali
ketika meminang putri Abu Jahal. Sesungguhnya perkara ini

khusus bagi Fathimah. Oleh sebab itu, Nabi menyebutkan nama

secara khusus.

47. Menyebutkan kejadian untuk memperkenalkan hukum.

48. Apa yang diusahakan oleh mukatab meniadi miliknya, dan

bukan untuk maj ikannl'a.
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49 Wanita yang sudah baligh boleh mengurus hartanya tanpa

meminta izin kepada suaminya.

Wanita boleh mengirim utusan untuk melakukan jual-beli.

Boleh membeli suatu barang melebihi harga yang semestinya

apabila pembeli menginginkannya, karena Aisyah berusaha

membayar harga kredit secara tunai, padahal ada perbedaan

antara harga kredit dan harga tunai.

52. Boleh mengutang bagi seseorang yang tidak memiliki harta

apabila dia sangat membutuhkan.

trbnu Baththal berkata, "Para ulama menyimpulkan dari hadits

Ilerirah hingga mencapai sekitar 100 kesimpuian." Kebanyakan

itt:srmpulan yang dimaksud akan disebutkan pada pembahasan tentang

nikair"

An-Nawawi berkata, "Faidah hadits Barirah telah ditulis oleh

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarir dalam dua kitab yang besar."

Saya ([bnu Hajar) katakan bahwa saya tidak menemukan tulisan

Ibnu Khuzaimah. Hanya saja saya mendapati perkataan Ibnu Jarir

daiam kitabnya Tahdzib Al Atsar,lalu saya meringkas semampunya.

Sementara itu, sebagian ulama muta'akhirin telah menyimpulkan

hampir 400 kesimpulan dari hadits Barirah tersebut. Kebanyakan di

antaranya mengada-ada dan terkesan dipaksakan. Hal serupa terjadi

pula pada tulisan berkenaan dengan hadits tentang laki-laki yang

bercampur dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, dimana

konon kesimpulannya mencapai I 001 kesimpulan.

4. Menjual Mukatah Apabila Ridha

50.

51.

rc, zt a. ,., i,:.
+e j,o :i:iv ..-JU;
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Aisyah berkata, "Ia adalah budak selama tersisa atasnya sesuatu

(setoran)." Zard bin Tsabit berkata, "Selama tersisa atasnya satu

dirham." Ibnu Umar berkata. "la adalah budak; baik dia hidup, mati

atau melakukan kejahatan selama terisa atasnya sesuatu (setoran)."
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2564. Dari Amrah binti Abdurrahman, "Sesungguhnya Barirah

datang meminta bantuan kepada Aisyah Ummul mukminin RA.

Aisyah berkata kepadanl'a. 'Apabila keluargamu mau aku

menuangkan (menyerahkan bayaran) untuk mereka sekaligus dan aku

memerdekakanmu, niscaya aku akan melakukannya'. Barirah

menyebutkan hal itu kepada keluarganya dan mereka berkata, 'Tidak.

kecuali bila w al a lnya untuk kami'."

Malik berkata, Yahya berkata, "Amrah mengatakan bahwa

Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau

bersabda, 'Belilsh dan merdekakanlah dia, hanya saja wala' itu untuk

orang yang memerdekakqn' ."

..o/
.OP\
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Keterangan Hadits:

(Bab menjual mukatab). Dalam riwayat Sarakhsi dan Mustamli

disebutkan mukatabah (budak wanita yang mengikat perjanjian

memerdekakan dirinya). Akan tetapi versi pertama lebih tepat, karena

sesuai dengan kalimat sesudahnya, yaitu "apabila dia (si budak laki-
laki itu) ridha".

Bab ini merupakan pandangan Imam Bukhari yang berkenaan

dengan menjual mukatab apabila si budak ridha meskipun dirinya

:nasih mampu menyelesaikan setoran. Ini juga menjadi pendapat

lmarn Ahmad, Rabi'ah, Al Auza'i, Al-Laits, Abu Tsaur, serta salah

si:ir: pecdaplat Imam syaf i dan Malik. Pendapat ini dipilih juga oleh

iL"nu. Juraij dan Ibnu Mundzir, serta selain keduanya.

Sementara itu, sebagian ulama tidak memperbolehkannya, di
antaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Syaf i (menurut pendapat

irang paling shahih darinya) serta sebagian ulama madzhab Maliki.
Mereka menjawab bahwa saat itu Barirah tidak mampu lagi
menunaikan setoran yang dibebankan kepadanya. Mereka berdalil
dengan perbuatan Barirah yang meminta bantuan kepada Aisyah.

Akan tetapi, permintaan bantuan dari Barirah bukan merupakan

bukti mutlak bahwa dirinya tidak mampu lagi melunasi setoran,

terutama bila dikaitkan dengan pendapat yang memperbolehkan

membuat perjanjian memerdekakan budak yang tidak memiliki harta

dan pekerjaan.

Ibnu Abdil Ban berkata, "Pada jalur-jalur periwayatan hadits

Aisyah, tidak ada keterangan yang menyatakan dirinya tidak mampu

lagi melunasi setoran. Barirah juga tidak mengatakan bila setorannya

telah jatuh tempo. Demikian pula tidak dinukil bahwa Nabi SAW
mempertanyakan sesuatu dari hal-hal tersebut. "

Sebagian ulama menakwilkan kalimat "aku membuat perjanjian
dengan keluorgaku" dengan makna "Aku membujuk mereka dan

sepakat untuk membayar jumlah sekian, tetapi belum dilakukan
transaksi". Oleh karena itu, akhirnya dia dijual.
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Dengan demikian, hadits Barirah tidak dapat dijadikan dalil

untuk membolehkan menjual budak yang telah mengikat perjanjian

untuk menebus dirinya (mukatab). Namuru pandangan ini menyelisihi

konteks hadits. Demikian menurut Al Qurthubi.

Di antara argumentasi yang mendukung pendapat yang

membolehkan menjual mukatab adalah; sesungguhnya perjanjian

memerdekakan budak adalah jika dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu.

Oleh karena itu, si budak tidak merdeka kecuali setelah memenuhi

semua setoran. Sama halnya bila seorang majikan berkata kepada

budaknya, "Apabila engkau masuk ke rumah, maka engkau merdeka."

Si budak tidak dimerdekakan melainkan setelah masuk rumah secara

sempurna. Sementara sang majikan berhak menjualnya sebelum dia

masuk rumah itu.

Sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa yang

dipersyaratkan untuk dibeli oleh Aisyah adalah setoran Barirah, bukan

dirinya. Namun, bantahan terhadap pendapat ini telah dikemukakan.

Ada pula yang mengatakan bahwa majikan Barirah menjualnya

dengan syarat akan dimerdekakan. Sementara bila terjadi jual-beli

mukatab dengan syarat akan dimerdekakan, maka jual-beli tersebut

dianggap sah menurut pendapat yang benar dalam madzhab Syaf i
dan Maliki. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, jual-beli

seperti itu tidak sah.

e\: f uij.6:,-'lG iU:'Jtt ;,t *,t6 & P:i;;u, ujv1
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berknta, " Ia odalah budak selama tersisa otosnya sesuatu fsetoranJ. "

Zaid bin Tsabit berkata, "Selama tersisa otasnyo I dirham." Ibnu

Umar berkata, "Ia adalah budak; baik dia hidup, mati atau

melakukan kejahatan selama tersisa atasnyo sesuatu [setoranJ.").

Perkataan Aisyah telah diriwayatkan dengan sanad yang

maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dan lbnu Sa'ad dari jalur Amr bin

Maimun, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Aku meminta izin

kepada Aisyah seraya mengeraskan suaraku. Dia bertanya,
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'Sulaiman?' Aku menjawab, 'sulaiman'. Dia bertanya, 'Apakah
engkau telah menunaikan setoranmu yang tersisa?' Aku berkata, 'Ya,
kecuali sedikit sekali'. Dia berkata, 'Masuklah, sesungguhnya engkau

masih berstatus budak selama tersisa atasmu sesuatu (setoran)'."

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari
Imran bin Basyir, dari Salim (mantan budak bani Nadhir), dia berkata
kepada Aisyah, "Aku tidak beranggapan lain kecuali bahwa engkau

akan menghijab diri dariku." Aisyah bertanya, "Ada apa denganmu?"
Aku berkata, "Aku telah mengadakan perjanjian untuk memerdekakan
diriku." Aisyah berkata, "sesungguhnya engkau masih berstatus
buriak selama tersisa atasmu sesuatu (setoran)."

Perkataan Zaid bin Tsabit diriwayatkan dengan sanad yang
maushul oleh Imam Syafi'i dan Sa'id bin Manshur dari jalur Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, "sesungguhnya Zaidbin Tsabit berkata tentang
mukatab bahwa dia tetap berstatus budak selama masih tersisa atasnya
satu dirham."

Perkataan Ibnu Umar diriwayatkan dengan sanod yang maushul
oleh Malik dari Nafi', "sesungguhnya Abdullah bin Umar biasa
berkata tentang mukatab bahwa dia adalah budak selama tersisa
atasnya sesuatu (setoran)."

Riwayat ini dinukil pula dengan sonad yang moushul oleh lbnu
Abi Syaibah dari jaur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, dia berkata, 7\: * ti. 6 "t? 'j63t (Mukarab tetap

berstatus sebagai budak selama tersisa atasnyo satu dirham

IsetoranJ).

Hal serupa telah diriwayatkan langsung dari Nabi SAW,
sebagaimana dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Amr
bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dan riwayat ini dinyatakan
shahih oleh Al Hakim. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari jalur lain,
dari Abdullah bin Amr.

Apa yang dikatakan oleh ketiga sahabat di atas merupakan
pendapat jumhur ulama dan didukung oleh kisah Barirah. Akan tetapi,
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pengambilan dalil dari kisah Barirah bisa sempurna bila Barirah telah

menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya. Sementara itu, dalam

pembahasan terdahulu telah kami kuatkan bahwa Barirah belum

menunaikan sedikit pun setorannya.

Kemudian persoalan ini (yakni status mukatab yang telah

membayar sebagian setorannl'a) telah menjadi objek perselisihan di

kalangan ulama salaf. Diriwayatkan dari Ali, "i"f '*'.L31 ,3\i rs1

(Apabila dia [mukatabJ telah menunaikan separuh setoran yang

ditetapkan atasnya, makn ia berstatus sebagai gharim [pengutangfl'
Lalu dinukil pula darinya, s':1 t )n * '6a lOtmerdekakan dari

mukatab itu sekadar setoron yang telah dia tunaikan). Dari Ibnu

Mas'ud disebutkan , 6i ir;t s\il frv W) ,t;,ru t" '69 'i @pabita

majikan membuat perjanjian untuk memerdekakan budalmya dengan

syarat si budak membayar 200 dirham, sementora harga si budak 100

dirham, lalu budok itu telah menunaikon setoran sebanyak 100

dirham, maka dirinya dimerde kakan).

Dari Atha' disebutkan. E Uq {JI z$3 s\1 s (Apabila

mukatab itu telah mentunaikan % dari setoran yang ditetapkan

atqsnya, maka dia telah dimerdekakan).

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 'ry- *€Jit
,g,'ti 6 )*, y (mukatab dimerdekakan darinya sekadar setoran yang

telah dia tunaikan). Para perawi dalam sanad riwayat ini tergolong

tsiqah (terpercaya). Namun, ada perbedaan apakah riwayat itu mursal

atau maushul-

Jumhur ulama berdalil dengan hadits Aisyah RA yang

merupakan dalil yang sangat kuat. Adapun cara penetapan dalil dari

hadits Aisyah bagi persoalan ini adalah; sesungguhnya Barirah dijual

setelah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Sekiranya

seorang mukatab dianggap merdeka dengan sebab perjanjian itu, tentu

Barirah tidak dapat dijual.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan kisah Barirah dari

riwayat Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman,

"sestmgguhnya Barirah datang meminta bantuan kepada Aisyah".

Riwayat ini tergolong mursaL Tidak ada perbedaan perawi yang

menukil dari Imam Matik mengenai hal itu. Hanya saja telah

disebutkan pada bab-bab tentang masjid dari jalur lain, dari Yahya bin

Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah. Lalu dalam salah satu riwayat di

tempat itu disebutkan bahwa Amrah berkata, "Aku mendengar

Aisyah". Dari sini diketahui bahwa riwayat tersebut maushul. Riwayat

yang sama telah dinukil pula melalui jalur maushul oleh Ibnu

Khuzaimah dari jalur Mutharrif, dari Malik.

5. Apabila Mukatab Berkata, "Belilah Aku dan Merdekakanlah
Diriku." Lalu, Seseorang Membelinya Karena Hal itu

\k,G *'&; ,iv'eri ,rj ;- i|o'ni / :t)t LL jL
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2565. Dari Abdul Wahid bin Aiman, dia berkata: Bapakku

(Aiman) telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku masuk
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menemui Aisyah RA dan berkata, 'Aku adalah budak milik Utbah bin
Abi Lahab, lalu dia meninggal dunia dan aku diwarisi oleh anak-

anaknya. Kemudian mereka menjualku kepada ibnu Abi Amr, dan

anak-anak Utbah mempersyaratkan wala' (untuk mereka)'." Aisyah

berkata, "Barirah masuk (menemuiku) dan dia saat itu telah mengikat

perjanjian untuk menebus dirinya. Ia berkata, 'Belilah aku dan

merdekakanlah diriku'." Aisyah berkata, "Baiklah!" Barirah berkata.

"Mereka tidak akan menjualku hingga mempersyaratkan wala'-ku
untuk mereka." Aisyah berkata, "Tidak ada kepentingan bagiku atas

hal itu." Maka Nabi SAW mendengar hal itu dan beliau

menyebutkannya kepada Aisyah, lalu Aisyah menceritakan apa yang

dikatakannya kepada Barirah. Nabi bersabda, "Belilah lalu
merdeknknnlah dia, dan biarkanlah mereka mempersyoratkan apa
yang mereka kehendaki." Aisyah pun membeli Barirah dan

memerdekakannya. Sedangkan keluarga Barirah mempersyaratkan

wala' (untuk mereka). Nabi SAW bersabda, "l{alo' itu untuk orang
yang memerdekakan, meskipun mereka mempersyaratkan 100 syarat."

Keterangan Hadits:

(Bab opabila mukatab berkata, " Belilah aku dan merdekakan

diriku." Lalu seseorang membelinya karena hal itu). Maksudnya.

diperbolehkan.

(Dari bapakku). Dia adalah Aiman Al Habasyi Al Makki. Dia
menetap di Madinah. Dia adalah bapaknya Abdul Wahid. Dia adalah

selain Aiman bin Nayil Al Habasyi Al Makki yang menetap di
Asqalan. Keduanya tergolong tabi'in. Adapun Aiman, bapaknya

Abdul Wahid, tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali
lima hadits; hadits di bab ini, 2 hadits lain dari Aisyah, dan 2 hadits

dari Jabir. Semuanya disebutkan oleh Imam Bukhari hanya sebagai

penguat. Tidak ada yang menukil riwayat dari Aiman kecuali anaknya

sendiri, yaitu Abdul Wahid.



r't" eri (Aku diwarisi oleh anak-analcnya). Di antara anak-

anak Utbah yang dikenal adalah; Al Abbas bin Utbah (bapaknya Al
Fadhl, seorang penyair yang masyhur), Abu Kharrasy Utbah seperti

disebutkan oleh Al Fakihi dalam pembahasan tentang Makkah,
Hisyam bin Utbah (bapaknya Ahmad) sebagaimana tercantum dalam

kitab Tarikh lbnu Asakir dari Ibnu Abi Imran, dan Yazid bin Utbah
(kakeknya Abdurrahman bin Muhammad bin Yazid) sebagaimana

disebutkan pula oleh Al Fakihi. Akan tetapi, saya tidak melihat nasab

mereka disebutkan dalam kitab Az-Zubair. Adapun Utbah bin Abu
Lahab masuk dalam deretan sahabat. Berbeda dengan saudaranya

yang bernama Utaibah, sesungguhnya dia meninggal dunia dalam

keadaan kafir.

4rt&6 u.o Gpa ,tjl"e,6 o*fr €t3 W?: W*t @etitah

lalu merdekakanloh dia, dan biarkanlah mereka mempersyaratkan

apa yong mereks kehendaki. Aisyah pun membeli Barirah dan

mernerdekakonnya). Lafazh hadits ini menjadi dalil bahwa akad

perjanjian yang dibuat oleh para majikan Barirah menjadi batal

dengan sebab Aisyah membeli Barirah. Lafazh ini sekaligus menjadi

bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Aisyah membeli wala'
dari mereka. Kemudian hadits di atas dijadikan dalil oleh Al Auza'i
bahwa seorang mukatab tidak dapat dijual kecuali untuk

dimerdekakan. Demikian pula yang dikatakan oleh Ahmad dan Ishaq.

Penutup

Pembahasan tentang memerdekakan budak, dan apa yang

berkaitan dengannya yang terdiri dari bab mukatab, memuat 66 hadits.

13 hadits mu'allaq dan sisanya maushul. Hadits yang diulang, baik
pada pembahasan ini maupun sebelumnya, sebanyak 49 hadits;

sedangkan yang tidak diulang ada 17 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali

tiga hadits, yaitu hadits Abu Hurairah tentang kemerdekaan seorang

budak, hadits Anas tentang kisah Al Abbas, dan hadits "Siapakah
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majikan kalian". Dalam pembahasan ini juga terdapat 7 atsar dart

sahabat dan tabi'in.
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51. KITAB HIBAH,
ANJURAN UNTUK

KEUTAMAAN DAN
MELAKUKANT{YA

,// /'
,/4 a./0

2566- Dari Al Maqburi. dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA.
dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Wohai wanila-wanita muslimah!
Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya walaupun

ujung kuku kambing."

| ''lOr*j

t;s') ,A,6"4
,r*'e_oi4*':

2567. Dari Aisyah RA, dia berkata kepada Urwah, "Wahai anak

saudara perempuanku! Sesungguhnya kami biasa melihat hilal.
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kemudian hilal, lalu hilal lagi, 3 kali hilal selama 2 bulan, dan tidak
pemah dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah SAW.,, Aku
(Urwah) bertanya, "Wahai bibi! Apakah yang menghidupi kamu?,,
Aisyah menjawab, "Aswadaan (dua makanan yang hitam), yakni
kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga dari
kalangan Anshar dan mereka memiliki pemberian (manihah), lalu
mereka biasa memberikan air susu kepada Rasulullah dan beliau
memberi minum kepada kami."

@:
t8isnillaahirrahmaaniruahiim. Kitob hibah, keutamaan dan

anjitran untuk melakukannya). Demikian yang disebutkan oleh semua
perirvayat, kecuali Al Kasymihani dan Ibnu Syibawaih. Sedangkan
An-Nasafi menyebutkan basmalah setelah kitab.

I{ibah menurut makna yang umum adalah semua jenis
pembebasan. Di antaranya hibah utang, yaitu membebaskan
pengutang dari kewajibannya membayar utang. Sedekah, yaitu
pemberian yang semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak.
Hadiah. yakni pemberian untuk memuliakan penerima hibah.
Kernudian bagi mereka yang mengkhususkan hibah pada masa
hidupnya, maka mereka tidak memasukkan wasiat dalam cakupannya,
sehingga hibah yang dimaksud kembali kepada tiga jenis tersebut.

Hibah menurut makna yang khusus digunakan untuk pemberian
yang tidak mengharapkan ganti. Dari pengertian ini clapat dipahami
pendapat mereka yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian hak
milik tanpa ganti.

Adapun sikap Imam Bukhari dalam kitabnya ini menunjukkan
bahwa yang dia maksudkan adalah hibah menurut makna yang umum,
sebab dia telah memasukkan pula pembahasan tentang hadiah.

,...-\..,. -.:.."-, io. i..; to--oi*;lt tgs6-;_f €)i * yriUU-#r})i (Dari Al Maqburi, dari

bapaknya, dsri Abu Hurairah). Demikian yang disebutkan oleh
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mayoritas periwayat. Akan tetapi, kalimat "dari bapaknya" tidak

disebutkan dalam riwayat Al Ashili dan Karimah. Kemudian

dicantumkan kembali dalam riwayat An-Nasafi. Riwayat yang benar

adalah yang menyebutkannya.

Seperti itu pula yang diriwayatkan Al Ismaili dari Muhammad

bin Yahya, Abu Nuaim dari Ismail At Qadhi" dan Abu Awanah dari

Ibrahim Al Harbi, semuanya dari Ashim bin Ali (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini). Lalu diri*ayatkan dari jalur S-vababah dan Utsman

bin Amr bin Al Mubarak seperti dikutip oleh Al Isrnaili, dan Imam

Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari Adam, semuanya dari

Ibnu Abi Dzl'b. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Laits dari

Sa'ad, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang adab.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abu lvli'syar, dari Sa'id.

dari Abu Hurairah, tanpa menvebutkan "dori baryknla".,T.alu dia

memberi tambahan pada bagian awal. -13.Llt fj v-r:ti al-.riJt irp f1;r ei

(Hendaklah kalian saling memberi hadiah, korena hodiah dapat

menghilangkan kedengkian hati)- At-Tirmidzi berkata "Ini adalah

hadits gharib. Abu Mi'syar seofiIng periwayat yang lemah."

Ath-Thuruqi berkatq ""Abu Mi'syar telah melakukan kesalahan.

dia tidak mengatakan 'dari bapabrya'." Demikian yang dia katakan.

tetapi riwayat Abu Mi'syar telah diikutip oleh Muhammad bin Ajlan

dari Sa'id, seperti diriwayatlian oleh Abu Awanah. Hanya saja perlu

dicatat bahwa periwayat yang menyebutkan "dori bapaknya" lebih

akurat dan orisinil sehingga riwayat mereka lebih kuat.

'f\@jung kuku). Makna dasamya adalah tulang yang sedikit

dagingnya. Sedangkan pada unta sama seperti tapak kaki kuda.

Kemudian kata itu digunakan untuk kambing hanya dari segi ma1az.

Perintah beliau di sini tidak dipahami dalam arti yang

sebenarnya, karena menghadiahkan kuku kambing buka menjadi suatu

kebiasaan. Namun, perintah ini merupakan garnbaran untuk memberi

hadiah meskipun sangat sedikit- Hendaknya s€seorang tidak merasa

segan memberi hadiah kepada tetangganya hanya karena nilainya
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yang kecil. Bahkan, hendaknya dia mendermakan apa yang ada

padanya meskipun sedikit, sebab yang demikian itu lebih baik

daripada tidak sama sekali.

Ada pula kemungkinan larangan ini hanya ditujukan kepada

orang yang diberi hadiah. Hendaknya orang yang diberi hadiah tidak

meremehkan apa yang diberikan kepadanya meskipun sedikit. Akan

tetapi, lebih tepat lagi bila hadits ini dipahami dengan makna yang

lebih luas.

Dalam harJits Aisyah disebutkan pula, ij \tW eflt'**.J-
ltiJ:At'* ff.: i':$t ::.1'^:y,:6',-7 (waha i w a ni t a-w a ni t a kaum

mukminin, berilah hadiah meskipun berupa ujung kuku kambing.

Sesttngguhnya hadiah menumbuhkan raso soyong dan menghilangkan

kedengkian).

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk saling memberi hadiah

meskipun sedikit, sebab hadiah yang banyak tidak dapat dilakukan
dengan mudah setiap saat. Kemudian bila yang sedikit dilakukan
berkesinambungan, niscaya akan menjadi banyak. Faidah lain dari

hadits ini adalah disukainya sikap saling menyayangi dan larangan

rnembebani diri.

i-Ft' olGelama dua bulan). Tiga hilal dalam masa 2 bulan

adalah sebagai berikut; hilal pertama pada awal bulan pertama,

kemudian hilal kedua pada awal bulan kedua" dan hilal yang ketiga di
akhir bulan kedua. Dengan demikian, hilal tampak 3 kali dalam 60

hari.

Dalam pembahasan tentang kelembutan hati dari jalur Hisyam

bin Urwah, dari bapaknya, disebutkan dengan lafazh: ,{,lt W i'U iti
()V y. a'i 6 (Biasanya berlalu satu bulan dan kami tidak menyalakan

api). Sedangkan pada hadits di atas terdapat tambahan waktu, 1,aitu 2

bulan, tetapi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kemudian Ibnu
Majah meriwayatkan dari jalur Abu Salamah, dari Aisyah, dengan
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lafazh: iefur

(sungguh datang kepada keluarga Muhammad satu bulan penuh,

tidak terlihat asap pada satu pun di antara rumah-rumahnya).

it;lr1';Sr ori/"Ir (dua makanan yang hitam, yalcrti kurma dan

air). Dalaro hal ini, air hanya diikutkan kepada kurma, karena pada

dasarnya air tidak memiliki warna. Oleh sebab itu pula, mereka

mengatakan abyadhan (dua makanan putih), yakni susu dan air.

Hanya saja kurma dikatakan hitam, karena seperti itu keadaan kurma

di Madinah.

Penulis kitab Al Muhkom berpendapat bahwa penafsiran '7l
Aswadaon" dengan kurma dan air merupakan perkataan periwayat

yang disisipkan ke dalam hadits. Pandangan ini diterima oleh

sebagian pensyarah Shahih Bukhari generasi terakhir' Menurutnya

(penulis kitab Al Muhkam), yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah

panas dan malam. Dia berdalih bahwa keberadaan kurma dan air

justru menunjukkan kelapangan kondisi mereka, sementara konteks

hadits ingin menjelaskan keadaan mereka yang sulit' Seakan-akan

Aisyah memberi gambaran yang sangat dalam mengenai keadaan

mereka, hingga mengatakan tidak ada pada mereka selain malam dan

panas.

Namun, pendapat ini tidak bemilai. Adanya perkataan periwayat

yang disisipkan dalam hadits tidak dapat ditetapkan berdasarkan

prasangka. Dia mengisyaratkan bahwa yang menjadi landasan

pendapatnya adalah kisah tentang seseorang yang mengundang suatu

kaum dan berkata, "Tidak ada padaku kecuali aswadaan (dua makanan

hitam)." Maka, orang-orang yang diundang pun ridha dengan hal itu.

Lalu orang yang mengundang berkata, "sesungguhnya yang aku

maksud adalah panas dan malam."

Jika dicermati, kisah ini justru menjadi dalil yang mematahkan

argumentasinya, sebab orang-orang yang diundang memahami makna

'aswadaan' dengan kurma dan air yang merupakan makna dasamya.
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Hanya saja orang yang mengundang ingin bergurau, sehingga

mengucapkan kata-kat a yang mirip teka-teki.

Riwayat-riwayat yang dinukil sangat banyak menyebutkan

penafsiran seperti di atas. Tidak diragukan lagi bahwa persoalan hidup

merupakan perkara yang relatif sifatnya. Keadaan orang yang hanya

mempunyai kurma lebih sulit daripada yang mempunyai roti. Begitu

pula orang yang hanya mempunyai roti, keadaanya lebih sulit

dibandingkan dengan orang yang mempunyai daging. Inilah yang

dimaksudkan Aisyah. Kemudian pada pembahasan tentang

kelembutan hati disebutkan dari jalur Hisyam, dari Urwah, dari

bapakn5,s. dengan lafazh: l.U,iri jJr \ t- rj1 Qa tidak lain kecuali

kurma dan air). Lafazh ini sangat tegas memberi penafsiran, sehingga

tidak dapat dipahami sebagai perkataan periwayat yang disisipkan

dalam hadits.

71(, {pemberian). Lafazh mana'ih adalah bentuk jamak dari kata

maniillah, sama dengan'athiyyaft (pemberian); baik dari segi lafazh

maupun makna. Asal maknanya adalah pemberian unta atau kambing.

Dikatakan bahwa lafazhmaniihah tidak digunakan kecuali untuk
pemberian unta, atau penggunaannya pada pemberian kambing

merupakan bentuk isti'arah (menggunakan kata tidak dalam arti yang

sebenarnya).

Ibrahim Al Harbi dan selainnya berkata, "Orang-orang Arab

menamakan pemberian unta dengan kata maniifoah, pemberian pohon

kurma dengan kata'ariyaft, pemberian rumah dengan lafazh i'maar,

dan pemberian budak dengan lafazh ikhdaam. " Semlla itu merupakan

pemberian untuk suatu manfaat. Akan tetapi. terkadang kata maniihah

digunakan pula untuk pemberian budak. Hal itu akan dijelaskan lebih

lanjut setelah beberapa bab.
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Pelaiaran yang dapat diambil

I' Gambaran kondisi para sahabat yang sangat miskin pada masa

awal Islam.

2- Keutamaan zuhud.

Orang yang memiliki sesuatu hendaknya mengutamakan orang

yang tidak memiliki apa-apa.

Berserikat dalam memiliki apa yang ada di tangan seseorang.

5. Seseorang boleh menyebutkan

Allah memberi kelapangan

mengingat nikmat Allah dan

mengikutinya.

kondisinya yang sulit setelah

kepadanya, dengan maksud

memotivasi orang lain untuk

3.

4.

*: Aa?'r

'ri L,;: j\

2. Hibah yang Sedikit

1.ra.z)oz

*l- ,=OJl Je As

lirli 'it':,+*,
'daLrk

2568.Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dari Nuti SaW,

beliau bersabda, "sekiranya aku diundang untuk jamuan paha atau

koki (rambing), niscaya aku akan memenuhinyo. Sekiranya

dihadiahlran kepadaku paha atau kaki (kambing), niscaya aku akan

menerimanyo."

Keteransan Hadits:

(bab hibah yang sedikir). Imam Bukhari menyebutkan hadits

Abu Hurairah,"sekiranya aku diundang untuk jamuan paha atau kaki

(knmbing)". Adapun penjelasannya akan disebutkan pada bab

"Walimah (pesta)", pada pembahasan tentang nikah.

FATHUL BAARI - 333



Kesesuaian hadits dengan judul bab dapat ditinjau dari metode

aulawiyat. Sebab bila beliau memenuhi undangan orang yang hendak

menjamunya dengan makanan seperti itu, tentu beliau akan lebih
menerima lagi jika makanan seperti itu dibawakan langsung ke

hadapannya.

Yang dimaksud kuraa'hewan adalah bagian bawah lutut (kaki,

betis). Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah nama

suatu tempat. Akan tetapi, pendapat ini tidak tepat dan ditolak oleh

hadits Anas yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan lafazh:'j

Li.iJ $ ,ti A*i (Seandainya dihadiahkan kepadaku kuraa',

tti "s:ca3ta uku skon mener imanya).

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ummu Hakim Al
Khrrza'iyah disebutkan, 'j ,,4;6 :j\i ti-Elr 

",'{fi 
a" jr-i [ ,C

4 LtS ,li efi (Aku berkara, "Wqhai Rasulullah! Engkau tidak

suka menolak zhilf (daging yang ada di tapak kaki kambing)? " Beliau
bersabda, "Saya tidak mencelarrya, sekiranya dihadiahkan kepadaku

[bagianJ kaki, niscaya aku akan menerimanya.").

Disebutkannya paha dan betis (kaki) adalah untuk
mengumpulkan antara yang sedikit nilainya dengan yang bermutu,
sebab beliau sangat suka makan daging bagian paha. Sedangkan kaki
atau bagian bawah paha tidak begitu bernilai, bahkan dalam

peribahasa dikatakan, "Berilah betis untuk seorang budak, maka dia
akan minta paha".

Ibnu Baththal berkata, "Beliau SAW mengisyaratkan dengan

menyebut ujung kuku dan betis sebagai anjuran untuk menerima
hadiah meskipun kecil nilainya, agar dorongan untuk memberi hadiah

tidak terhalang hanya karena nilainya. Untuk itu, Nabi SAW memberi
motivasi untuk menerima hadiah seperti itu, karena dapat menyatukan
hati."
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3. Orang yang Minta kepada Para Sahabatnya Agar

Menghibahkan Sesuatu kePadanYa

t^it'rg-- J.t;fl
.E

:l.r-, yl JLSS,*tf h' e','it"lG
Abu Sa'id berkata: Nabi SAW bersabda, "Tetapknnlah satu

bagian untukku bersama knlian-"

2569. Dari Abu Hazim, dari Sahal RA, "sesungguhnya Nabi

SAW mengirim utusan kepada seorang wanita dari kalangan

Muhajirin. Wanita itu memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau

bersabda kepadanya,'Perintahkan budnftnu agar membuatknn

mimbar untuk kami!' wanita itu memerintahkan budaknya. Si budak

pergi dan memotong kayu tharfa'. kemudian dia membuat mimbar

untuk Nabi SAW. Ketika selesai, wanita itu mengirim utusan kepada

Nabi SAw untuk mengatakan bahwa sesungguhnya mimbar telah

selesai. Nabi SAW bersabda, 'Kirimlah mimbar itu kepodoku!'

Mereka pun membawany4 dan Nabi SAW membawanya hingga

meletakkannya di tempat yang kamu lihat-"
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-b ir q, yri';""''r;;a ori / lt * * ), o-ri ?
*t *ht * d' =*i,r )et e eG 6\ L* :,ss

--ci3:r *', ^lrit * y,t5';rr- * i* e )i g.

iW (i:, ry'r t3?':tFG 1f * elr, o";;: ?.At
,;f;;.G'.^;ir, ,:nq.i ;t'j ,bir' ,i:,t,t'i."* ,# '-b;i
';* ,:;')r, L"fir'q;3 |#) i ,A;6 u-lt Jt'd;
cl'L:*, * 'q t 1', ! :tiu" ,elr, L"t)t clsf :#
i |t;, :gt ,So L\tt:s'4t, i ,q'nA;,:* 4
;t:1'*t1f €tk *yi rrtr\ yrr;; ,is si y ;
iu' .,[, :t ,S';', kri:s -,{'tti, LUr- tLj ,i?'i,,
^Ar, ;i ii* i'; ,'€t :Jt;" u,s'*;t1t3 {&: ^*
}L'&i ; i:) 4, cr,r*.e ?H'fj u'-tc e ,A{"r;'r!^t

o 
t'

*i*\'& C,;;;a s,( * )u-l:w
2570. Dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi eatadah As-

Salami, dari bapaknya RA, dia berkata, "Suatu hari, aku sedang
duduk-duduk bersama beberapa orang laki-laki di antara sahabat-
sahabat Nabi SAW di suatu rumah di jalan Makkah -sementara
Rasulullah sAw menginap di depan kami- orang-orang ketika itu
melakukan ihram, sementara aku tidak. Mereka pun melihat keledai
liar -saat itu aku sibuk memperbaiki sandalku- (namun) mereka tidak
memberitahukan kepadaku tentang keledai itu. Akan tetapi, mereka
menyukai sekiranya aku melihatnya. Aku pun berpaling dan melihat
keledai tersebut. Aku menghampiri kuda dan memasang pelananya,
kemudian aku naik. Namun, aku lupa membawa cemeti dan tombak.
Aku berkata kepada mereka, 'Berikan cemeti dan tombak kepadaku!,
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Mereka berkata, 'Demi Allah! Kami tidak akan membantumu untuk

mendapatkannya'. Aku marah lalu turun dan mengambil keduanya.

Kemudian aku menunggang kuda dan memacunya ke arah keledai

hingga aku membunuhnya. Lalu aku datang membawanya dan

keledai itu telah mati. Mereka pun mengambil dan memakannya.

Setelah itu, mereka ragu karena telah memakan keledai tersebut,

padahal mereka sedang ihram. Kami pun berangkat -dan aku masih

menyimpan paha keledai- dan mendapati Rasulullah SAW, lalu kami

bertanya kepada beliau mengenai hal itu. Beliau SAW bertanya,

'Apakah masih ada sisanya bersama kalian?' Aku berkata, 'Ya'. Lalu

aku memberikan bagian paha dan beliau memakannya hingga

menghabiskannya sedang beliau dalam keadaan ihram."

Hadits ini telah diceritakan kepadaku oleh Zaid bin Aslam dari

Atha' bin Yasar, dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang minta kepada para sahabatnya agor

menghibahkan sesuatu kepadanya). Yakni, baik berupa benda atau

suatu manfaat, semuanya diperbolehkan. Atau, bukan sesuatu yang

makruh selama dia mengetahui para sahabatnya ridha atas permintaan

itu.

W '# ;. t;.?t (tetapknnlah satu bagian untukku bersama

kalian). Ini adalah penggalan hadits tentang ruqyah yang telah

dij elaskan dalam pembahasan tentang sewa-menyewa.

Hadits yang pertama disebutkan dan dijelaskan pada

pembahasan tentang shalat Jum'at. Hadits ini menjelaskan permintaan

Nabi SAW kepada wanita tersebut untuk menghibahkan manfaat

budaknya. Adapun keterangan tentang nama u'anita dan budaknya

telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Al Karmani mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Dia

mengatakan bahwa nama wanita tersebut adalah Mina. Tapi ini
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merupakan kesalahan, sebab nama itu disebut-sebut sebagai nama si
budak, seperti yang telah dikemukakan. Begitu pula perkataan Abu
Ghassan bahwa wanita tersebut berasal dari kalangan Muhajirin
adalah suatu kekeliruan. Namun, ada kemungkinan wanita itu berasal

dari kalangan Anshar dan bersekutu dengan laki-laki Anshar, lalu
menikah dengannya, atau sebaliknya. Sernentara itu, trbnu Baththal
telah menyebutkan riwayat di tempat ini dengan kalimat, "Wanita dari
kalangan Anshar". Sedangkan keterangan yang terdapat dalam naskah

Shahih Bukhari yang sempat saya dapati adalah seperti yang telah
saya terangkan.

I{atlits kedua di bab ini telah disebutkan bersama penjelasannya

dalam pembahasan tentang haji. Di dalamnya terdapat keterangan
tentang permintaan Abu Qatadah kepada para sahabatnya untuk
memberikan tombah. Hanya saja rnereka tidak memenuhi
permintaannya, karena mereka dalam keadaan ihram.

Dalam hadits ini disebutkan pula sahda beliau SAW, *Apakah

masih ada sisanya bers{ima kalian?" Kemudian di tempat tersebut
(yakni pembahasan tentang haji), saya menyebutkan riwayat mereka
yang memberi tambahan lafazh, rl:i"bf: f7? glafanhh don berilah

aku makan). Barangkali Imam Bukhari hendak memberi isyarat
kepada lafazh tambahan ini.

Ibnu Baththal berkata, "Meminta kepada teman agar memberi
sesuatu adalah baik selama dia ridha. Dalam hal ini Nabi SAW
meminta kepada Abu Sa'id dan juga Abu Qatadah, serta selain
keduanya adalah untuk menenangkan dan menghilangkan keraguan
mereka tentang bolehnya hal itu.

4. Orang yang Minta Minum

o;*t ,*j *h, J:"U, J.JG;P tG"
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oN> L 'i L 
"e 

,'".fr 
",SG .ttfi li ,.:;trr

Sahal berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Berilah aku

minum'."

c/ ' c )' ''c/ r';r- ilr'rb il ,i* jtj ;>U ; ol;):. ,f*el 4l}l J.f 4{ J r.g, , ..'* 
yt'J;r 6(r :Jia hr ?,, Li,'A ,Jv -,#:)l

'u',e'"; ,tl ;a 'i t};t ,;E-$ :* V:t ,f. *j + \t

;'g;7'rr );t .i #s ,16- * f ;f1, 'l;$LG 1y (lr:6

:,Sv ; ,'ufai;_.r;ir e:G ,SJ t D,n :'r".ein Lj t .^;-
o'ri1\t

ef;
257l.Dari Sulaiman bin Bilal, dia berkata: Abu Thuwutut ,"tuf,

menceritakan kepadaku -namanya Abdullah bin Abdunahman- dia

berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW datang

kepada kami di rumah kami ini, lalu meminta minum. Maka kami

memerah [susu] kambing untuk beliau. Kemudian aku mencampumya

dengan air sumur, lalu memberikan kepada beliaq sementara Abu

Bakar berada di sebelah kiri, umar di depan dan seorang Arab badui

di sebelah kanan beliau. Ketika beliau SAW selesai (minum), maka

Umar berkata, 'lni Abu Bakar'. Nabi SAW memberikan sisanya

kepada Arab badui. Kemudian beliau bersabda, 'Yang kanan..- yang

lrnnan... ketahuilah! Hendaklah kalian mendahulukan yang kanan'."

Anas berkata, "la adalah Sunnah... ia adalah Sunnah..." sebanyak 3

kali.
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Keteransan Hadits:

(Bab orang yang
maupun yang lainnya di
dimintai.

minta mimtm). Yakni, baik

antara hal-hal yang diridhai

berupa air, susu

oleh orang yang

"Nabi

W'b';- ol *i Vi V6 ,;. i, ;st (Diceritakan kepada Nabi SAW

tentang ,roronf wonita diab, *^l* beliau memerintahkan Abu (lsaid

untt.rk mengirim uhtsan kepadn wanita itu). Dalam hadits ini

disebutkan, Ji- U 9t *t yb, & F' iA (Nabi SAta bersabda,

"Berilah knmi minum, wahai Sahql.'")-

Kemudian Irnam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang
mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan dalarn memberi

minum, dan ini disebutkan pada pembahasan tentang minuman. Imam
Bukhari menyebutkannya di tempat ini dari jalur Abu Thuwalah yang

namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman. Adapun maksud

pencantumannya di tempat ini terdapat pada perkataan Anas, J.*:6
(Beliau minta minum)-

ojJli-\t oli;:jt Uang kanan... yang kancn...). Adapun kalimat

ini jika disebutkan dengan redaksi yang Iengkap menjadi: Yang

didahulukan adalah sebelah kanan. t-alu kalimat kedua berfungsi

sebagai penguat kalimat pertama- Sedangkan kalimat, fiJi'li
(Ketahuilah... hendaHah kolian mendahulukon yang kanan)

merupakan perintah untuk mendahulukan yang kanan.

Hadits ini juga diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur yang

sama dengan riwayat Imam Bukhari. Hanya saja pada kali yang ketiga

dia tetap menyebutkan lafazh *Al Aimanuun". Begitu pula di bagian

akhirnya, dia hanya menyebutkan "'Ia adalah Sunnah" sebanyak 3

kali.
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Riwayat versi Imam Muslim ini dijadikan dasar oleh Ibnu At-
Tin. Seakan-akan versi ini tercantum dalam naskah Shahih Bukhari,

tetapi saya tidak mendapati pada satu naskah pun melainkan seperti

yang telah saya sebutkan.

Adapun penjelasan hadits tersebut adalah; ketika Nabi SAW

menerangkan bahwa yang kanan harus lebih didahulukan, maka beliau

mempertegas hal itu dengan kalimat kedua, kemudian disempurnakan

dengan perintah yang tegas.

Dengan tidak disebutkannya objek pada kalimat "yang konan"

menunjukkan bahwa yang demikian itu berlaku dalam semua hal,

berdasarkan perkataan Aisyah, y :.4 e'#, 'q" un (Beliau

sangot menyukai mendahulukan yang kanan dalam semuo

urusannya).

Al Ismaili memberi isl.arat bahwa Sulaiman bin Bilal telah

menyendiri dalam menukil kalimat "beliau minta minum" dari Abu
Thuwalah. Lalu dia menukil riwayat itu dari jalur Ismail bin Ja'far dan

I(halid Al Wasithi dari Abu Thuwalah tanpa lafazh tersebut. Namun.

Sulaiman adalah pakar hadits dan tambahan lafazh darinya dapat

diterima. Bahkan, lafazh ini tercantum pula dalam hadits Jabir melalui
jalur Al A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Thuwalah, sebagaimana

akan disebutkan pada pembahasan tentang minuman.

Hadits ini menerangkan tentang diperbolehkannya orang yang

memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk meminta apa yang

diinginkannya, baik berupa makanan maupun minuman, kepada orang

yang lebih rendah darinya selama dia mengetahui keridhaannya, dan

hal ini tidak termasuk permintaan yang tercela.

5. Menerima Hadiah Hewan Buruan

zl z

J-be
1t2^at, C ct, t t r. o tt,

o:Er .r,.r q *) lo ^' ,y d, t)
ar,

-t*elt
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Nabi SAW menerima paha hewan buruan dari Abu Qatadah.

,';st ,r* ,9flbr '1 Eri t*i ,'JG & \t '*, fi *
A e u:') Wi -,Ab c.i A 'q:v ,t4''1*G ,tlr;iu a.*

:'",^u! qjU iJs w"l,u.;'ti- W;, *3 ^11 it ,k ar J*
'fr ,fi i$ 'i'L'F?r,'ie'r'*'J?r,t .riL'-*'"*
,Ur.Dari Anas 

'*, 
Oru U".t uta "Kami ,n.nauput Orrr., O,

Marru Zhahran, maka orang-orang berusaha (menangkapnya) hingga

mereka kelelahan. Akhirnya aku berhasil mendapatkannya, lalu

mengambilnya. Kemudian aku membawanya kepada Abu l'halhah,

dan dia pun menyembelihnya. Setelah itu, ia mengirimkan bagian

belakangnya atau kedua pahanya kepada Rasulullah SAW -dia
berkata, "Kedua pahanya" tanpa ada keraguan- dan beliau

menerimanya." Aku bertanya. "Apakah beliau memakannya?" Dia
menjawab, "Beliau memakannya." Namun setelah itu dia berkata,

"Beliau menerimanya."

Keterangan Hadits:

(Bab menerima hadiah hewan buruan, dan Nabi SAW menerima

dari Abu Qatadah paha hewan buruan). Hadits Abu Qatadah ini telah

disebutkan pada satu bab sebelumnya.

Hadits Anas akan dijelaskan pada pembahasan tentang hewan

buruan dan sembelihan.

Marru Zhalvan adalah nama lembah yang cukup terkenal, yang

terletak sekitar 5 mil dari Kota Makkah ke arah Madinah.

Al Waqidi menyebutkan bahwa jarak lembah ini adalah 5 mil
dari kota Makkah. Ibnu Wadhdhah menyatakan bahwa jarak lembah

tersebut dengan kota Makkah sekitar 2l mil. Sebagian lagi
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mengatakan bahwa jaraknya adalah 16 mil" Pendapat terakhir ini
dianggap sebagai pendapat yang benar oleh Al Bakri.

Imam An-Nawawi berkata *Pendapat pertama tidak benar.

bahkan mengingkari kenyataan yang ada. Mamr adalah nama

kampung yang memiliki pepohonan kurma serta sumber air.
Sedangkan Zhahran adalah nama lembah, orang-orang biasa

menyebutnya Bathnu Marwi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang dijadikan pedoman

dalam hal ini adalah perkataan Al Bakri.

Lafazh hadits "kedua pahanya, tidak ada keraguan padanya"

merupakan isyarat bahwa Anas ragu tentang bagian belakang secara

khusus, dan sesungguhnya keraguannya pada lafazh "keduq pahanyct

atau bogian belakangnya" tidaklah sama. Atau, tadinya dia ragu

tentang kedua paha, kemudian yakin. Sebagaimana dia ragu tentang

makan, lalu hanya meyakini bahwa Nabi SAW menerimanya.

Akhimya, inilah yang dia tegaskan dalam riwayatnya.

6. Menerima Hadiah

), .c, o , ,o - o -at o ). c. c ). o,t c, o, .
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2573. Dari lbnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah

bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Ash-Sha'ab bin Jatsamah

RA bahwasanya dihadiahkan kepada Rasulullah SAW keledai liar

-sementara beliau berada di Abwa' atau Waddan- maka beliau

menolaknya. Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahnya

(pemberi hadiah), maka beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya
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kami tidak menolak pemberianmu, kecuali [diknrenakanJ kami sedang

ihram."

Keteransan Hadits:

(Bab menerima hadiah). Demikian yang tercantum dalam

riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat selain beliau, bab ini

tidak dicantumkan, dan inilah yang benar. Disebutkan padanya hadits

Ash-Sha'ab bin Jatsamah tentang perbuatan beliau menghadiahkan

keledai liar.

Adapun kesesuaiannya dengan judul bab dapat disimpulkan dari

makna implisit sabda beliau, "Komi tidak menolak pemberianmu,

kecuali fkarenal kami sedang ihram". Sebab, secara implisit bila

beliau tidak sedang ihram, niscaya hadiah itu akan beliau terima.

Pernbahasan lebih luas bagi hadits ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang haji. Hadits ini menjadi dalil tentang tidak

bolehnya menerima hadiah yang tidak halal.
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7. Menerima Hadiah
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2574. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya orang-orang sengaja

memilih memberikan hadiah-hadiah mereka pada hari giliran Aisyah,

mereka mencari dengan hadits itu -atau mencari dengan hal itu-
keridhaan Rasulullah SAW."
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2575. Dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas RA, dia berkata'
.,IJmmu Hufaid -bibi Ibnu Abbas- menghadiahkan kepada Nabi sAW

keju, samin dan dhabb (biawak). Nabi SAW makan keju dan samin.

lalu meninggalkan biawak karena merasa kotor." lbnu Abbas berkata.

"Dimakan (yakni biawak) pada hidangan Rasulullah SAW. Sekiranya

ia haram, niscaya tidak dimakan pada hidangan Rasulullah SAW."
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2516. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAR'

apabila dihidangkan makanan, maka beliau bertanya, 'Apakah ini

hadiah atuu sedekah?' Jlka dikatakan sedekah, maka beliau bersabda

kepada para sahabatnya, 'Makanlah kalion', dan beliau tidak makan.

Namun, bila dikatakan hadiah, maka beliau menepuk tangannya dan

makan bersama mereka."

ip \t tt"'4t'6.i ,lG; ir ',{, /y i ii V ;;a 7
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2577. Dari Qatadatr, dari Anas bin Malik RA, ia berkata,
*Didatangkan daging, kepada Nabi SAW lalu dikatakan, '(Daging ini)
disedekahkan kepada Elairah'. Maka beliau bersabda, 'Ia baginya

adalah sedekah, dan bagi kite adalah hadiah'."
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2578. Dari Aisyah RA bahwa dia ingin membeli Barirah dan

mereka (majikan Barirah) mennpersyaratkan wala' (untuk mereka).

["alu hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda,
.'Belilah dan merdekakanlah dia, sesungguhnya wala' itu untuk orang

.tqng memerdekakan." Kemudian dihadiahkan daging kepadanya

lyakni Barirah), lalu dikatakan kepada Nabi SAW, "Daging ini
disedekahkan kepada Barirah." Maka Nabi SAW bersabda, "lo
bagfurya adalah sedekoh, dan bagi lumi adalah hctdiah." Barirah

disuruh memilih (antara hidup krsama suaminya atau berpisah).

Abdun'ahman bertany4 *Apakah suaminya orang yang merdeka atau

budak?' Syu'bah menjawab, "Aku bertanya kepada Abdurrahman

tentang suaminya, maka dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia orang

yang merdeka atau budak-"
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2579. Dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyah, dia berkata.

"Nabi SAW masuk menemui Aisyah RA dan bertanya, 'Apakah

knlian memiliki sesu(ttu [makananJ?' Aisyah berkata, 'Tidak ada,

kecuali sesuatu yang dikirim oleh Ummu Athi,vah berupa kambing

yang engkau kirim kepadanya sebagai sedekah'. Beliau bersabda-

'sesungguhnya ia telah sampai kepada lempatnya' ."

Keterangan Hadits:

(Bab menerima hadiaft). Demikian yang disebutkan oleh Abu

Dzar. Jika judul bab ini dikaitkan dengan bab "Menerima Hadiah

Hewan Buruan" termasuk penyebutan kata yang umum setelah kata

yang khusus. Dalam riwayat An-Nasafi, bab ini disebutkan dengan

judul "Orang yang Menerima Hadiah".

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah, "sesungguhnya manusia sengaja

memilih memberikan hadiah mereka pada hari giliran Aisyah"'

Penjelasannya akan disebutkan pada bab sesudahnya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas, "IJmmu Hufaid menghadiahkan".

Penjelasannya akan diterangkan pada pembahasan tentang makanan

ketika membahas tentang dhobb (biawak). Adapun redaksi "merasa

kotor" pada hadits ini, maknanya adalah tidak suka. Sedangkan

perkataan Ibnu Abbas "sekiranya ia haram, niscaya tidak dimakan

pada hidangan Nctbi SAW' merupakan cara berdalil yang benar

berdasarkan pengakuan atau ketetapan Nabi SAW.
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Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang perbuatan beliau SAW yang

menerima hadiah dan menolak sedekah. Adapun maksud kalimat

"menepuk tangannya", adalah segera memulai makan.

Keempat, hadits Aisyah tentang kisah Barirah dari jalur Al

Qasim, dari Aisyah, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang

nikah. Sedangkan masalah pembelian Barirah telah dijelaskan pada

pembahasan tentang memerdekakan budak. Adapun hubungannya

dengan judul bab terdapat pada kalimat"io baginya adalah sedekah,

dan bagi kita adalah hadiah". Dari sini disimpulkan bahwa

pengharaman tersebut hanya dikaitkan dengan sifat benda, bukan

wujudnya.

Dalam riwayat Abu Dzarr Al Harawi disebutkan, & Q.,ry
rtta q $,'*ilo h' 

"b'4,'Jrat 
,6;"1.,* qO'tbi;ia ,'*i yht

?"f *i (Dikatakan kepada Nqbi SAW, "(Daging) ini disedekahkan

kepada Barirah." Maka Nabi SAll/ bersabda, "la baginya adalah

sedekah dan bagi kita adalah hadiah. "). Sementara itu, dalam riwayat

selain Abu Dzarr di tempat ini disebutkan, 'P't f ir' .rp Vr1SA
Z-y 

"} 
,s* q '$ \;;i. P :, G:t.ai rs (Nabi sAW bersabda,

" (Daging) ini disedekahkan kepada Bariroh? Ia baginya adalah

sedekah don bogi kita adolah hodiah. "). Riwayat ini menempatkan

pertanyaan dan jawaban sekaligus dari ucapan Nabi sendiri. Akan

tetapi versi pertama lebih benar, dan juga tercantum pada selain

riwayat ini.

Kelima, hadits Anas tentang kisah Barirah juga.

Keenam, hadits Ummu Athiyah tentang kambing yang

disedekahkan dan telah sampai ke tempatnya, yakni telah hilang

darinya hukum sedekah yang diharamkan atas Rasulullah dan kini
telah halal bagi beliau.
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Catatan

Nama Ummu Athiyah adalah Nusaibah, sebagaimana disebutkan

ketika menjelaskan hadits ini pada bagian akhir pembahasan tentang

zakat. Tapi dalam riwayat Al Ismaili dari Wahab bin Baqiyah, dari

Khalid bin Abdullah, disebutkan "Nasibah". Sedangkan dari riwayat

Yazid bin Zurai', dari I(halid bin Al Hadzdza', disebutkan

"Nusaibah", dan inilah yang benar.

Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Al Hadzdza', datr

Ummu Athiyah, dia berkata , &itb itl'c.f-'.ii :?y"P\i* J\ui
yr'rJ;31r; it ,'v ,Ud rlp i* ,'*') y io' ,r,; !t'l'y,i'Jrit ,q

z{.J ldtcu mengirim kambing kepada Nusaibah Al Anshariyah, laltt

dia mengirim sebagiannya kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah SAlll

bertanya, "Adaknh sesuatu pada kalian?" Aisyah menjawab, "Tidak,

kecuali opo yang dikirimkan oleh Nusaibah.").

Al Ismaili berkata, "Riwayat ini menjadi dalil bahwa Nusaibah

bukanlah Ummu Athiyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sebab timbulnya pandangan

ini adalah perubahan yang terjadi dalam riwayat, dimana disebutkan

"Aku mengirim kambing kepada Nusaibah", padahal seharusnya

adalah "dikirim oleh Nusaibah". Ummu Athiyah menceritakan

keadaan dirinya sendiri dengan menggunakan kalimat yang memberi

persepsi bahwa yang menceritakannya adalah orang lain.

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW tidak makan sedekah lzakat]
karena itu merupakan kotoran manusia, di samping mengambil

sedekah menunjukkan sikap rendah, sementara para Nabi terbebas

dari sifat tersebut. Di samping itu, keadaan beliau adalah seperti yang

digambarkan oleh Allah, crt:u )'J,\b'!:G')') (Dia mendapatimu dalam

keadaan miskin, lalu Dia menjadikanmu berkecttkupan). Sedangkan

sedekah diharamkan bagi orang yang berkecukupan' Berbeda halnya

dengan hadiah, yang biasa dibalas dengan hadiah pula, demikian pula

kebiasaan yang dipraktikkan Nabi SAW."
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Dari kalimat "telah sampai ke tempatnya" dapat diketahui

bahwa penerima sedekah dapat menggunakan sedekah menurut

kemauannya, seperti menjual, menghadiahkan atau yang lainnya.

Hadits ini menjadi dalil bahwa para istri Nabi SAW tidak

diharamkan menerima sedekah sebagaimana diharamkan atas Nabi

SAW, sebab Aisyah menerima hadiah dari Barirah dan Ummu

Athiyah, padahal dia mengetahui bahwa hadiah tersebut telah

disedekatrkan kepada keduanya, seraya tetap beranggapan bahwa

hadiah itu masih berstatus sedekah. Oleh sebab itu, dia tidak

menghidangkannya kepada Nabi, karena dia mengetahui bahwa Nabi

ilaai. ainalalkan memakan sedekah. Kemudian Nabi menjelaskan

bahwa stafirs rnakanan itu telah berubah dari sedekah menjadi hadiah,

sehingga telah halal pula bagi beliau SAW.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa orang miskin boleh

membayar utangnya dengan zakat yang diberikan oleh pemilik

piutang kepadanya. Di samping itu, istri boleh memberikan zakatnya

kepada suami meskipun suami memberi nafkah kepadanya. Tapi,

semua ini berlaku pada sesuatu yang tidak ada syaratnya.

Sebagian orang merasakan adanya kemusykilan dalam

memahami kisah Aisyah tentang hadits Ummu Athiyah dan hadits

tentang kisah Barirah, sebab substansi keduanya sama. Pada setiap

kejadian itu Nabi memberitahukan kepadanya bahwa jika sedekah itu

telah diambil oleh orang yang berhak, lalu orang itu
memanfaatkannya, maka hukum sedekah telah hilang; dan bagi yang

diharamkan mengambil sedekah, telah halal menerimanya jika

dihadiahkan atau dijual kepadanya.

Sekiranya salah satu dari kisah itu lebih dahulu dari yang

lainnya, maka tidak lagi membutuhkan penjelasan tentang hukumnya.

Sementara itu, cukup mustahil bila kedua kisah tersebut terjadi pada

saat yang sama.
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8. Orang yang Memberi Hadiah kepada Sahabatnya, Lalu

Sengaja Memilih Giliran Sebagian Istrinya dan Tidak
Memberikannya pada Saat Giliran Istrinya yang Lain

q? a-';,G *
|^J- ii as't

2580. Dari Aisyah RA. dia berkata, "Biasanya orang-orang

sengaja memilih memberikan hadiah mereka pada hari giliranku."

Ummu Salamah berkata, "sesungguhnya teman-temanku (yakni istri-

istri Rasulullah yang lain) berkumpul dan mengatakan hal itu kepada

beliau, namun beliau berpaling darinya."
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2581. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dan Aisyah RA,

sesungguhnya istri-istri Rasulullah SAW terbagi menjadi dua

kelompok; satu kelompok terdiri dari Aisyah, Hafshah, Shafiyah dan

Saudah. Kelompok yang lain terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri

Rasulullah yang lainnya. Sementara itu, kaum muslimin telah

mengetahui kecintaan Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Apabila

salah seorang mereka memiliki hadiah yang akan diberikan kepada

Rasulullah, maka dia menundanya sampai Rasulullah berada di rumah

Aisyah, maka dia mengirim hadiah tersebut kepada Rasulullah di

rumah Aisyah. Kelompok Ummu Salamah berbicara dan mengatakan

kepada Ummu Salamah, "Bicaralah dengan Rasulullah agar beliau

berbicara kepada orang-orang dengan mengatakan, 'Barangsiapa ingin

memberi hadiah kepada Rasulullah, maka hendaklah dia memberinya

di mana saja Rasulullah berada di antara rumah-rumah para istri

beliau'." Ummu Salamah membicarakan kepada Rasulullah tentang

apa yang mereka katakan, tetapi beliau tidak mengatakan apapun

kepadanya. Mereka bertanya kepadanya, dan dia berkata, "Beliau

SAW tidak mengatakan apapun kepadaku." Mereka berkata

kepadanya, "Bicaralah dengannya!" Aisyah berkata: Ummu Salamah

berbicara dengan beliau ketika sampai pada gilirannya, tetapi Nabi

tidak mengatakan sesuatu kepadanya. Mereka pun bertanya kepadanya

dan dia berkata, "Beliau SAW tidak mengatakan apapun kepadaku".

Mereka berkata kepadanya. "Bicaralah dengannya hingga dia

berbicara denganmu." Beliau SAW sampai pada giliran Ummu

Salamah, dia pun berkata kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda.

"Janganlah engkau menyakitiku tentang Aisyah, sesungguhnya wahyu

tidak turun kepadaku saat aku berada dalam selintut wanita [istriJktt
kecuali Aisyah." Ummu Salamah berkata, "Aku bertaubat kepada

Allah atas perbuatanku yang telah menyakitimu, wahai Rasulullah!"

Kemudian mereka memanggil Fathimah binti Rasulullah SAW. Dia

diutus kepada Rasulullah untuk mengatakan, o'Sesungguhnya istri-

istrimu memohon keadilan atas nama Allah kepadamu tentang putri

Abu Bakar". Maka Fatimah berbicara dengan beliau, seraya bersabda.

"Wahai putriku! Bukankah engkau mencintai opa yang aku cintai?"
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Fatimah berkata, "Benar." Fathimah kembali kepada mereka dan

mengabarkan hal itu. Mereka berkata, "Kembalilah kepadanya!" Tapi

Fatimah rnenolak untuk kembali. Akhirnya mereka mengutus Zainab

binti Jahsy. Lalu Zainab mendatangi Rasulullah dan berlaku kasar

kepadanya. la berkata, "Sesungguhnya istri-istrimu meminta

kepadamu atas nama Allah untuk berbuat adil sehubungan dengan

putri ibnu Abi Quhafah." Ia mengeraskan suaranya hingga akhimya

pembicaraannya merembet kepada Aisyah yang saat itu sedang duduk.

Ia mencaci-rnaki Aisyah, hingga Rasulullah melihat Aisyah untuk

:nengetahui apakah dia berbicara. Urwah berkata, "Aisyah pun

t,erhicara rnembalas (ucapan) Zwnab hingga berhasil membuatnya

lreri'renti. Lalu ]rlabi SAW melihat Aisyah dan bersabda,'Dia adalah

putri Abu Bfikar'-"

I*ram Bukhari berkata, "Perkataan yang terakhir adalah kisah

Fatirnah yang disebutkan dari Hisyam bin Urwah, dari seorang laki-
laki, dari Az-Zu}.rri" dari Muhammad bin Abdurrahman. Abu Marwan

berkata: Diriwayatkan dari Hisyam, dari Urwah, "Biasanya orang-

orang sengaja memilih untuk menyerahkan hadiah mereka pada hari

giliran Aisyah."

Dari seorang laki-laki Quraisy dan seorang laki-laki dari non-

Quraisy, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al
Harits bin Hisyam, "Aisyah berkat4 'Aku berada di sisi Nabi SAW,

lalu Fatimah minta izin'."

Keterangan Hadits:
l,l " ::. ., ., .,, '-ot. ., t .t,. '. -'- " ;.a .... \. .lf Li61 -qi- gu-r,t4; tt\:fi- i,6r o6 ,uu r;az ht n', nilc f

W ',"|?6 U crfn U."*t €t? 'oY ,e;* (Dari Aisyah RA, dia

berkata, "Biasanya orang-arong sengaja memilih memberikan hqdiah

mereka pado hari giliranku." Ummu Salamah berkata,

" S e s un gguhny a temanl e m anku (y alcni i s tr i - i s t r i Ra s ul u I I a h y an g I a i n)

berkumpul dan mengatakan hal itu kepada beliau, nomun beliau

berpaling darirrya.'). Demikianlah hadits ini disebutkan Imam
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Bukhari secara ringkas. Hadits ini dinukil pula oleh Abu Awanah.

Abu Nu'aim dan Al Ismaili dari jalur Muhammad bin Ubaid.

Kemudian Al Ismaili dan Khalaf bin Hisyam menambahkan dari

Hammad binZaid(sama seperti sanaddi atas) dengan lafazh: atb ;:€

yt'1y, qf ,q';#i,'aar?i jl,*,*';;a+t, u,o rt-p{'*e, ;r\:fr
'r"*r-ii;$.ibTn,Liri ,i,6 *'i ry'; lii *,6t .)6-li *i *b, *
;$.i'i b'F Ulto rl,ii ,Liri ,g 9?6 ,U,6 ;$i y b, e'e
,? C*'6 (Biasanya arang-orong sengaia memilih untuk memberikan

hadiah mereka pada hari giliran Aisyah. Maka sahabat-sahabatktt

berkumpul kepada Ummu Salamah don berkota, "Beritahukan kepada

Rasulullah agar memerintahkan orang-orqng untuk memberikan

hadiah kepadanya di mano saja beliau berada." Aisyah berkata, "Hal

itu disampaikan oleh Ummu Salomah kepada Nabi SAW, tetapi Ummu

Salamah mengatakan, 'Beliau berpaling dariku'. Ummu Salamal?

berknta pula, 'Ketikn beliau SAW kembali kepadaku, aku ptut
mengatakan hal itu kepadonya, tetapi beliau berpaling dariku'.").

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang keutaman Aisyah juga

meriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Wahhab, dari Hammad bin

Zaid,, diaberkata: Diriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, !61 irS

0\:F- (Sesungguhnya manusia sengaja memitih...). Lalu dia

menyebutkannya dengan lengkap, dengan s anad y ang mur s al.

Ibnu Sa'ad, dalam kttab Thaboqaat An-Nisaa', meriwayatkan

dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, JoJ,i ;r\.5- o\'-frr6r iS

ii: ir ,y i;*': irli ga i;', i:sgi, 'i ':f;t J*j & ir' .-J, ar J,.1";
.'^ " :

*t Y ht & at J?t q V{f 1'{eJ..tj ,4efi giasanya kount

Anshar sangat sering mendapati Nabi SAW, seperti Sa'ad bin

Ubadah, Sa'ad bin Mu'adzh, Umarah bin Hazm dan Abu Ayyub. Yang

demikian itu karena dekatnya tempat tinggal mereka dengan

Rasulullah SAtn.
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i}7 * f? ";1e (dari Hisyam bin Urwah). Dalam riwayat

Hammad bin Zaid ditambahkan , |-|il.i q i' Jl ,'ii -* ii'6i- Uut
ar $1"j lnia -yalmi (Jmmu Salamah- berkata, "Aku bertaubat

kepada Allah dori hal itu, wahai Rasulullah!"). Begitu pula

disebutkan perihal pengutusan Fatimah dan Zainab binti Jahsy. Para

periwayat hadits ini telah melakukan penambahan dan pengurangan,

di antara mereka ada yang menjadikannya 3 hadits.

Adapun perkataan Imam Bukhari "perkataan terakhir adalah

kisah Fatirnah -yakni pengutusan oleh Fatimah binti Nabi SAW

!.ctr::ida beliau para istri Nabi SAW- yang telah disebutkan dari

ilisyarn hin Urwah, dari seorang laki-laki, dari Az-Zufur, dari

loftrhammad bin A,bdurrahman", maksudnya perbedaan mengenai hal

irui pacla I{isyarn bin Urwah.

Adapun apa yang diriwayatkan Sulaiman bin Bilal dari Hisyam,

clari bapaknya, dari Aisyah, termasuk bagian hadits yang pertama.

Sementara para periwayat lain menukil dari Hisyam dengan sanad

yang terakhir ini.

*t y b' ,r,; ,yt )i3 :u.'i.6t ir*, ii ?7t e4\ (dan

kelompok yang loin terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri |t{abi

SAW yang lain). Mereka adalah; Zainab binti Jahsy Al Asadiyah,

Ummu Habibah Al Umawiyah, Juwairiyah binti Al Harits Al
Khuza'iyah, dan Maimunah binti Al Harits Al Hilaliyah, tetapi tidak

termasuk di dalamnyaZainab binti Khuzaimah yang bergelar "Ummul
Masakin".
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sedangkan Aisyah dan sahabat-sahabatnya berada pada kelompok

yang lain. Mereka berkata, " Berbicaralah kepada Rasulullah SAW.

Sesungguhnya orong-orang memberiksn hadiah kepada beliau ketika

berado di rumah Aisyah, sedangkan kami meryukai apa yang dia

(Aisyah) sukni.").

Ibnu Sa'ad berkata. "Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia

sebelum Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Lalu beliau

menempatkan Ummu Salamah di rumah Zainab binti Khuzaimah

ketika malam pengantin."

e*A a7t nl j (kemudian sesungguhnya mereka memanggil

Fatimah).Ibnu Sa'ad menukil dari riwayat mursal Ali bin Al Husain

bahwa yang membicarakan hal itu dengan Fatimah adalah Zainab

binti Jahsy, dan sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Fatimah,

"Apakah engknu diutus oleh Zainab?" Fatimah menjawab, "Zainab

dan yang lainnya." Beliau bertanya, "Apakah dia yang telah

membebanimu dengan urusan itu?" Fatimah menjawab, "Benar."

'z' i ' ' ji;j' iirr eU:r.1:.! 3lr3bl(sesungguhnya islri-istrimu
,5v €' -e J&Jt ettt JIiIi*r- erL*.

meminta keadilan kepadamu sehubungan dengun putri Abu Bakar).

Maksudnya, mereka meminta persamaan dalam segala hal; baik dari

segi kecintaan maupun yang lainnya. Dalam riwayat Muhammad bin

Abdurrahman dari Aisyah, yang dikutip oleh Imam Muslim.
AEA,,Z

ditambahkan, ?rr & i' )-n't aztuu"*r *kt ,bUt 41\1'S-'rt

*riill\y''t'r][,Uui e'] e,r W'P't f uj'iir'i *t y
zitti 

d.1 / ?)C 
jlii' 3rJlU *\1 Qsffi-istri t'{abi SAW mengutu.s

Fathimah binti Rasulullah SAW. Maka dia meminta izin untuk masuk.

sementara Nabi sedang berbaring dalam selintutku. Dia berktta'
"Wahai Rasulullah! Istri-istrimu telah mengutusku, mereka memintct

keadilan darimu sehubungan dengan putri lbnu Abi Quhafaft."). Abu

Quhafah adalah bapaknya Abu Bakar.

.,! u,tt -i 
o '4 ,1 U. U',:ut (Betiau bersabda, "wahai

putriku! Bukankah engkau mencintai apa yang Qku cintai? " Fatimolt
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menjawab, "Benar."). Imam Muslim memberi tambahan dalam

riwayat itu, eUi '6;'t :i*Jlti Litli .o"rio ,ftt ,',)t3 (Beliau berssbda,

" Maka cintailah yang fnf . " Fatimah' berdiri ketika mendengar hal

itu.j.
t to.,o il t o!d|?'ri odl ';;rtt (beliau kembali kepada mereka dan

z ot,

mengabarkan kepada mereka).lmam Muslim menambahkan, :Q Otie
6 t- "."- 

a

'd i ft- *i !r; 6 (Mereka berkata, "Kami melihatmu belum
'te 

rbuat ap;-apa untuk kami.").

" , :" " ,.iyi ,;i ";..V ldia menolak untuk kembali). Dalam riwayat Imam

\{uslim diberi tambahan, \'rJ.i \4} tiii ly ar_e ,Uui (Farimah berkata,

'Demi Allah! Aku tidak akan berbicara dengan beliau SAW mengenai

hal itu selamanya.",\.

fr a'-5"': 
'#\b (mereka mengirim Zainab binti Johsy).

Imam Muslim menambahkan, :t:e i;St.J ii:. d'Li Ur3 oJr it
14 ^* il,r & ar )'r't (dia adalah orang yang menyaingi

kedudukanku di antara mereka di sisi Rasulullah SAtn. Lalu

disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan pujian

Aisyah terhadap Zainab karena sifatnya yang senang bersedekah,

cerdas, dan cepat menyadari kekeliruan.

oXit 6ia mendatanginya). Dalam riwayat mursal Ali bin Al

Husain disebutkan,'g#,Ufi *i rtl:sr ilutt,Uiiir & $':L;Jii
Wtt it i €.1i:l'.-'$',>s1 rs1(Zainab pergi hingga minta izin masuk.

Beliau bersabda, " Izinkanlah dia masuk!" Zainab berkata,

"Cukuplah bagimu bila lengan putri lbnu Abi Quhafah telah

menyilaukanmu."). Dalam riwayat Imam Muslim ditambahk an, Jiss

Wr'$t \ttt ")tt u{r ,tr;.ir ,* V'} ea:l;,b t & * ht & }'
(Dan Rasulullah SAW bersama Aisyah di dalam selimutnya seperti

keadaan ketika Fatimah masuk menemui beliau).
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|*'Ji o,b Jt'JiiJ *t y h, e i,',Sr1 ot ;= ,r|!ii 1ra

mencaci-maki Aisyah, hingga Rasulullah SAW melihat kepada Aisyoh

untuk mengetahui ayaka.h. dia 
.berbicora)- - 

Dalam riwayat fmam
Muslim disebutkan, 

"rF'^i"-), jitit *t n.Ji h' ..rp it' 
'J*': i\1 Uft

1&3 y?n, & l''Jrrt'oi if & *s::L'is;t Utt w d_LtN-
'f:t Ll 'ofi- (Dan aku memperhatikan Rosulullah SAW dan

mengawasi kerlingannya, apalrah beliau mengizinkan kepadaku untuk

berbicara. Aisyah berkata, "Belum lagi Zainab menyelesaikan

perkntaannya hingga aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak
membenci bila aku membalas.").

Dari sini dapat diambil dalil tentang bolehnya beramal

berdasarkan isyarat atau faktor-faktor yang memberi indikasi tertentu.

Akan tetapi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan ringkas

dari jalur Abdullah Al Bahi, dari Urwah, dari Aisyah, i$) P *t
t. .b.. 1 ,.r. ','-: . -ia -l- - "'.- \ ?- 2 * ----a o4.';t t#_,:rr,tlr3 Jo ,U.ii's,\s llt S' ,P ,;t Wt',c ,i:?.i i,',1 *

V e W- e (Zainab binti Jahsy masuk menemuiku dan mencaci-

maki aku. Nabi SAW menghentikannya, tetopi dia tetap tidak mau

berhenti. Maka beliau bersabda, "Balasloh dia!" Aku pun
mencacinya hingga air ludahnya kering di mulutnya).

Riwayat ini telah saya sebutkan dalam bab "Menolong Orang

yang Berbuat Aniaya", dalam pembahasan tentang perbuatan aniaya.

Untuk itu, mungkin dipahami bahwa kedua riwayat ini mengisahkan

peristiwa yang berbeda.

f grt -{iSGi laaiou bersabda, "sestmgguhnya dia adalah

putri Abu Bakar."). Yakni, dia mulia, cerdas dan bijak seperti

bapaknya. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Imam

Muslim. Sementara itu, dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 'd-?j

W- +t (Aku melihat wajah beliau berseri-seri). Seakan-akan beliau

mengisyaratkan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang sangat

mengetahui seluk-beluk suku Mudhar, maka tidaklah mengherankan
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2.

apabila putrinya mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam syair

dikatakan, "Barangsiapa menyerupai bapaknya, niscaya tidak

dizhalimi."

Pelaiaran yang dapat diambil

1. Penjelasan tentang keutamaan Aisyah.

Seseorang tidak dilarang memberikan perhatian yang lebih

kepada sebagian istrinya. Dalam hal ini yang wajib dilakukan

adaiah berbuat adil dalam bermalam, memberi nafkah serta

perkara-perkara lain yang wajib. Demikian tbnu Baththal

menyebutkannya dari Al Muhallab. Namun, Ibnu Al Manayyar

menanggapi bahwa Nabi SAW tidak melakukan perbuatan itu,

bahkan yang demikian itu dilakukan oleh orang-orang yang

sengaja memilih untuk memberi hadiah saat beliau berada di

rumah Aisyah. Hanya saja Nabi SAW tidak melarang mereka,

karena bukan termasuk akhlak yang baik bila seseorang

mengurus perkara seperti itu, karena akan menimbulkan

anggapan demi mengharapkan pemberian (hadiah). Di samping

itu. orang yang memberi hadiah karena Aisyah seakan-akan

memberikan hak miliknya dengan syarat tertentu, yaitu

pemberian hak milik yang diikuti oleh penghapusan hak pemilik

sebelumnya. Padahal, yang tampak adalah bahwa Nabi biasa

mengikutsertakan mereka untuk menikmati hadiah itu. Hanya

saja terjadi persaingan, karena hadiah itu sampai kepada mereka

dari rumah Aisyah.

Memberikan hadiah pada saat-saat gembira dan tempartempat

menyenangkan agar semakin menambah kebahagiaan orang

yang diberi hadiah.

4. Persaingan istri-istri yang dimadu dan kecemburuan mereka

terhadap suami.

3.

5.
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6.

7.

8.

Suami tidak boleh membela sebagian istrinya.

Boleh mengadu dan mengirim utusan dalam hal seperti itu'

Keadaan istri-istri Nabi SAW yang sangat segan dan malu

terhadap beliau, sehingga mereka harus mengirim orang yang

paling dekat dengan beliau, yaitu Fatimah.

Pemahaman para istri Nabi yang cepat dan kembali kepada

kebenaran.

Keberanian Zainab binti Jahsy menemui Nabi SAW

dikarenakan kedudukannya sebagai putri paman Nabi sendiri.

Ibunya adalah Umaimah binti AMul Muthalib.

Ad-Dawudi berkata, "Di dalamnya terdapat sifat toleran Nabi

SAW terhadap Zainab." Ibnu At-Tin berkata, "Aku tidak tahu

darimana dia mengambil kesimpulan itu." Saya (Ibnu Hajar)

katakan bahwa barangkali dia menyimpulkannya dari

pembicaraan Zunab untuk meminta keadilan dari Nabi SAW,

padahal dia mengetahui bahwa Nabi SAW adalah manusia

paling adil. Hanya saja dia dipengaruhi oleh kecemburuan

sehingga Nabi SAW tidak memberinya sanksi. Ad-Dawudi

menyebutkan Zainab secara khusus, karena Fatimah hanya

menunaikan misi yang dibebankan oleh pada istri beliau.

Berbeda dengan Zainab, sesungguhnya dia adalah sekutu orang-

orang yang mengutusnya dan bahkan pemimpin mereka, sebab

dialah yang telah memberi tugas kepada Fatimah, lalu dia

sendiri pula yang datang menemui Nabi SAW.

Hadits ini sebagai dalil bahwa membagi giliran di antara para

istri merupakan hal yang wajib bagi Nabi SAW. Penjelasan

selanjutnya akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah-
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9. Hadiah yang Tidak Ditolak

'J;; 
' 

ju ar .,?'J ';i ;:* ,Ju'er.o.Jtrr -*u,.
:Jv JJ)r trl-,1 .:; irr ,f , "rJi ors ,JE ,?

c l.c. c .
,J rf ,f

/'le ib
.'&it\ir ars p":*\te dtli;:,et

2582. Dari Azrah bin Tsabit Al Anshari, dia berkata: Tsumamah

bin Abdullah telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku masuk

menemuinya dan dia memberiku minyak wangi." Dia berkata

"Biasanya Anas RA tidak menolak minyak wangi." Dia berkata"

"Anas mengatakan bahwaNabi SAW tidak menolak minyak wangi-"

Keterangan Hadits:

(Bab hadiah yang tidak ditolak). Seakan-akan Imam Bukhari
memberi isyarat kepada riwayat At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar,

dari Nabi SAW, ,SSri ,;!tS6 k[,g :\j I Ul6 Qtgo perkora yang

tidak ditolak; bantal, minyak dan susu). At-Tirmidzi berkat4 "Yang
dimaksud dengan minyak adalah wangi-wangian." Derajat sanad

riwayat ini adalah hasan, tetapi tidak memenuhi kriteria knam
Bukhari dalam kitab Shahih-nya. Oleh karena itu, dia hanya memberi

isyarat ke arah itu dan cukup menyebut hadits Anas, y b, db 'rfr

-jlr ij- t' o€ 'gUi (Sesungguhnya beliau SAW biasonyo tidok

menolak minyakwangi).

Ibnu Baththal mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menolak

apabila diberi minyak wangi, karena keadaan beliau SAW yang

senantiasa berbicara dengan malaikat. Oleh karena itu pula beliau

tidak makan bawang mentah dan yang sepertinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya ini yang menjadi sebab

bagi perkara tersebut, maka ini termasuk kekhususan Nabi SAW.
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Namun, kenyataannya tidak demikian, karena Anas telah meneladani

Nabi dalam masalah itu. Bahkan, larangan untuk menolak pemberian

minyak wangi telah disebutkan beriringan dengan hikmahnya. Hal ini
disebutkan dalam hadits shahih yang dinukil oleh Abu Daud, An-
Nasa'i dan Abu Awanah dari jalur Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Al
A'raj, dari Nabi SAw, * ,F 'J3, Lrti;\i-ri) i* ^lb ,".i ,y
?r|t (Barangsiapa ditatrari minyak wangi, maka jangan

menolalcnya, lwrena ia ringan dibqwa don oromanyq wangi
semerbak).

Imam Muslim meriwa-vatkan pula melalui jalur ini, tetapi dia

menyebutkan kata raifuaan (irij-, sebagai ganti kata thiib (i*).
Namun, riwayat mayoritas ulama lebih akurat, sebab Imam Ahmad
bersama tujuh perawi lainnya telah menukil hadits itu dari Abdullah
bin Yazid Al Maqburi, dari Sa'id bin Abi Aynrb dengan lafazh
'thiib'. Lalu Ibnu Wahab menyetujui dari Sa'id, sebagaimana dikutip
oleh Ibnu Hibban. Jumlah yang banyak lebih memungkinkan riwayat
mereka akurat dibandingkan dengan satu orang.

Imam At-Tirmidzi berkata setelah hadits Anas dan Ibnu Umar.
"Sehubungan dengan perkara ini, telah dinukil pula dari Abu
Hurairah." Ia mengisyaratkan kepada hadits tadi.

\;'t 7( i,ri ,jd * $!td * t bs i', l' * i'^rt;t ;,*
;rruy gsumamah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku, dia

berkata, "Aku masuk menemuinya dan dia memberiku minyak
wangi." Dio berknta, "Biasanya Anas RA tidak menolak minyak
wangi."). Yang dimaksud dengan dia adalah Tsumamah, sedangkan

yang mengatakan hal itu adalah Azrah. Sebagian pensyarah Shahih

Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "dia" adalah

Anas. Akan tetapi yang benar tidak demikian. sebab Abu Nu'aim
meriwayatkan dari jalur Bisl'r bin Mu'adz, dari Abdul Warits, dari

Azrahbin Tsabit, dia berkata . ,*i'i ,'di ,+ ,l)g aa,j ..tl 
"i+S''.iw ij" 1 'di o€ ,,lui (Aku masuk menemui Tsumamah, lalu dia
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memberiku minyak wangi. Aku berknta, "Aku telah memakai minyak
wangi. " Dia berkoto, "Anas tidak pernah menolak minyak wangi. ").

10. Orang yang Berpendapat Bolehnya Menghibahkan Sesuatu
yang Tidak Ada

t;iL \t *r"i:.. G ,:r4t ri ,';,'ii'lG 7V it .f
?v ;':t-* ,j'r;ie .f *, * \t * Ut t( ;r;i rt';')
&t;t,Ly ,X r1i :Js'; *'i 'f tL_ yt * ;v ,ar up
o.i o2o , .i ".1 otzcz o oi 3,rt "s'r'ot. ,, t'/
dl f.t .=.-l .r, (fr; iCi ,rt ii g;ir Gl: ,:#e 6 ),V
c ,.6.'r., o, a. 9 z 

" 
tl o 1

.r orrl Aab; G> ^b, JL ;rri";ri';i ,;', ,'JeJ Ut'..1:_

.U r$ :u,rlt Jt;).Q; ilr i;c ,S\f

2583-2584. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah menyebutkan
bahwa Miswar bin Makhramah RA dan Marwan mengabarkan
kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh
utusan Hawazin, beliau berdiri di antara manusia seraya memuji Allah
dengan pujian yang patut bagi-Nya, kemudian bersabda, 'Amma

ba'du, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada
kita dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku berpendapat
untuk mengembalikan kepada mereka tqwanan perang dari kalangan
mereka. Barangsiapa di antaro kamu ada yang ingin melakukan hal
itu dengan suka rela, maka hendaklah ia melakuknnnya; dan
barangsiapa tetap ingin memiliki bagiannya hingga kami memberikan
kepadanya apa yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada kami,

(maka hendaklah ia melakukannya)'. Orang-orang berkata, 'Kami
menyerahkannya dengan suka rela kepadamu."
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Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat tentang bolehnya menghibahkan

sesuatu yang tidak ada). Imam Bukhari menyebutkan penggalan

hadits Miswar bin Makhramah dan Marwan tentang kisah orang-orang

Hawazin. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah sabda beliau.

"sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembaliknn kepada

mereka towanan perong dari kalangan mereka. Barangsiapa di

antara l<amu ada yang ingin melakukan hal itu dengan sufta rela,

maka hendaklah ia melakukannya". sebab pada bagian akhir hadits

disebutkan, " Kami m e nye r ahkannya dengan suka r e I a kepadamu -"

Sementara itu, telah disebutkan dalam pembahasan tentang

memerdekakan budak pada bab "orang yang Memiliki Budak dari

Kalangan Bangsa Arab" dengan matan yang lebih lengkap, dan sanad

seperti di atas.

Dalam riwayat itu disebutkan bahwa para sahabat menghibahkan

ftlmpasan perang berupa tawanan sebelum dibagikan, dan itu sama

halnya dengan sesuatu yang tidak ada.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa pemimpin berhak mengambil sesuatu milik suatu kaum bila

terdapat kemaslahatan." Namun, Ibnu Al Manayyar mengatakan,

"Apa yang dikatakan Ibnu Baththal tidak benar, bahkan dalam hadits

itu sendiri terdapat keterangan bahwa Nabi SAW tidak melakukan

yang demikian itu kecuali setelah para pemiliknya meridhai-"

ll.Imbalan Dalam Hibah

*l- i, J';:rik ,;lti t& il' ',f r t ;c ? *j * e? *
,AL i4ij i"q' jt"'*j + ir'

akG*y,i*r?
rtryu't €t'f il
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2585. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata,

"Biasanya Rasulullah SAW menerima hadiah dan memberi imbalan
atasnya." Waki' dan Muhadhir tidak menyebutkan kalimat "dari
Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah".

Keterangan Hadits:

(Bab imbalan dalam hibah). Maksud hibah di sini adalah

maknanya yang ulnum, seperti telah saya jelaskan pada awal
pembahasan tentang hibah.

-..i. t o r. La o 
' 'W '\;1J z;-41 ,ffi (menerima hadiah dan memberi imbalan

atasnya). yakni, memberi ganti atas hadiah itu kepada orang yang

memberinya, minimal sebesar nilai hadiah yang diterima.

&.b ,f yri V l? ,f |*#s €i "Su_ d (worri, dan

luluhadhir tidak menyebutkan kalimat "dari Hisyam, dari bapaknya,
dari Aisyah"). Di sini terdapat isyarat bahwa Isa bin Yunus
menyendiri dalam menukil riwayat ini dengan jalur yang maushul dari
Flisyam. At-Tirmidzi dan Al Bazzar berkata, "Kami tidok mengetahui
riwayat ini dinukil melalui sanad lengknp (maushul) kecuali dari
hadits Isa bin Yunus."

Al Ajuri berkata, "Aku bertanya kepada Abu Daud mengenai hal
itu, maka dia berkata, 'Riwayat itu hanya dinukil melalui jalur yang

maushul oleh Isa bin Yunus, dan dalam riwayat lainnya disebutkan
dengan sonad yang mursal' ."

Riwayat Waki' telah dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dengan

lafazh, q'? 'i 6 fJ (Dan memberi imbalan yqng lebih baik

darinya). Sedangkan riwayat Muhadhir belum saya temukan sampai

saat ini.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil dengan hadits ini
mengenai kewajiban memberi imbalan hadiah jika orang yang

memberi hadiah itu tidak memberi batasan apapun, sedangkan

366 - FATIIUL BAARI



pemberian seperti itu pada umunnya mengharapkan imbalan, seperti

pemberian orang miskin kepada orang kaya. Berbeda halnya jika
hibah itu berasal dari orang yang lebih tinggi kepada oftmg yang lebih

rendah.

Adapun sisi penetapan dalil dari hadits itu terhadap masalah ini
adalah sikap Nabi SAW yang tenrs-menerus melakukan hal seperti itu.

Begitu pula ditinjau dari segi logikq yaitu orang yang memberi hadiah

berharap unhrk diberi lebih besar dari apa yang dia hadiahkan, dan

tidak mungkin mengharapkan imbalan yang lebih kecil dari yang dia

hadiahkan. Demikianlah yang dikarakan oleh Imam Syafi'i dalam

qaul qadim (pendapatnya yang lama).

Sementara itu, dalam pendapat Imam Syaf i yang baru (qaul
jadid) dan juga para ulama madztrab Hanafi, *Hibah untuk

mendapatkan imbalan adalah batil dan tidak sah, karena itu sama

seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak diketahui. Begitu
pula hibah adalah pemberian secara suka rela. Sekiranya boleh

memberikan suatu imbalan, maka sama seperti fukar-menukar.

Sementara syara' dan urf (kebiasaan) telah membedakan antara jual-

beli dan hibah."

Sebagian ulama madzhab Maliki menjawab argumentasi ini.
yaitu bahwa jika hibah itu tidak mengharapkan imbalan sama sekali,

maka masuk dalam makna sedekah- Padahal tidak demikian, karena

pada umurnnya orang yang memberi hadiah itu mengharapkan

imbalan dari orang yang diberinya, khususnya apabila dia orang yang

butuh.

12. Hibah UntukAnak

,9 ;ot'gt'& Jy-,? ";:- "f ,* :li',e ;zi ti;t

€€:'tti;tlyt :pt yht JrU,3C-t yW.l1

FATIIUL BAARI - 3,67



'ti :\)au, t* )6 i ,fV "i
u.t ita,i'"n tV';L a *j ib

;*at

* €e';-'ui ''t,t{,'s^,

^ttliut ,* ut ufrt1 ta';J-
o"

.'c--*" G *.'rLt :Js: *- _'_l'
Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian

anaknya, maka itu tidak diperbolehkan hingga dia berlaku adil di
antara mereka dengan memberikan kepada yang lain sama seperti
yang diberikan kepada anak itu. Tidak perlu adanya saksi. Nabi SAW
bersabda, "Berbuatlah odil di antara anak-anak kamu dalam hal
pemberian."

Apakah bapak boleh mengambil kembali pemberiannya, danapa
yang boleh dimakan oleh bapak dari harta anaknya menurut cara-cara
yang patut (makruf) dan tidak melampaui batas?

Nabi SAW membeli seekor unta dari lJmar, kemudian
memberikannya kepada Ibnu Umar, lalu bersabda, ,,Lakukanlah

t erhadapnya s e suai kehendaktnu."

,oJ*.sb

2586.Dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-
Nu'man bin Basyir bahwa keduanya menceritakan dari Nu'man bin
Basyir, "Sesungguhnya bapaknya datang membawanya kepada
Rasulullah sAw dan berkata, 'Aku telah memberikan seorang budak
kepada anakku ini'. Beliau bersabda, 'Apakah semua anakmu engkou
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berikan sama seperti itu?' Dia menjawab, 'Tidak'. Nabi SAW

bersabda,' Ambillah kembali' ."

13. Menghadirkan Saksi Ketika Menyerahkan Hibah

4t * y') t:i:L\t *', ;;:; urJr + :Jv yG ;
& ,?,.,i i :a-L. ta ip uw ,:^fu; oi *Wi ,i*-
e\t ;* itJ;, ;:u ,*i !t\, J:"':i,i ,sir'q
'oi 

4;1u * *tt) .) ik c *t i*ii iy:lw ,u:
,i6 ,i ,iu srr ',P'tu, ;L '*Li i,Ss .i^t Ji., \:"l)l&f

i*L i:j'ar'j 'i6 .f,v'ri ; ,)ytjl'r 6iv
2587. Dari Amir, dia berkata: Aku mendengar Nu'man bin

Basyir RA di atas mimbar berkata, "Bapakku memberiku suatu

pemberian, maka Amrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak ridha

hingga engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi'. Dia

(bapaknya Nu'man) mendatangi Rasulullah dan berkata.

'sesungguhnya aku memberikan suatu pemberian dari Amrah binti

Rawahah kepada anakku, maka dia (yakni Amrah) memerintahkan

kepadaku untuk menjadikanmu sebagai saksi, wahai Rasulullah!'

Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah engkau memberiknn kepada

semua anakmu seperti (yang engkau berikan kepada) anakmu ini?'

Dia menjawab, 'Tidak'. Rasulullah SAW bersabda, 'Bertokwalah

kepada Allah dan berbuatlah adil di antara anak-anakmu'." Nu'man

berkata, "Dia (yakni bapakku) kembali dan mengambil alih

pemberiannya."
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Keterangan Hadits:

(Bab hibah untuk anak Apabila seseorang memberikan sesuotu
lrepada sebagian anolmya, maka tidak diperbolehkan hingga ia
berlaku adil di antara mereka dengan memberilan kepada yang lain
samo seperti yong diberiknn kepada anok itu). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebu&an, ,y-f7t 'F; (Dan memberikan kepada anak-

anakyang lain).

9t e €:\tl'#,iyt (berbuat odillah di antara anak-anak

kamu dalam hal pemberian). Akan disebutkan dengan sanad yang
maushul pada bab berikutnya tanpa penggalan kalimat "dalam hal
pemberian". Akan tetapi, makna keduanya sama.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Mughirah, dari Asy-
Sya'bi, dari An-Nu'man dengan menyebutkan tambahan tersebut, ti?

It e& ti;-bf o:rii G F €€:tii g.gamakantah di antara

anak-analcmu dalam hal pemberian, sebagaimana lulian
menginginkan agor merelca disamakon dalam kebaikan). Kemudian
pada akhir bab ini akan disebutkan hadits Ibnu Abbas.

Judul bab ini (yakni bab ke 12) telah mencakup empat hukum,
yaitu:

Pertamo, hibah untuk anak. Maksud Imam Bukhari
menyebutkan masalah ini adalah untuk menghapus kemusykilan dari

mereka yang hryegang dengan makna lahiriah hadits, '*\ Ur;i Ut
(Engkau dan hortamu milik bapalonu). Bila harta anak adalah milik
bapaknya, maka jika bapaknya menghibahkan sesuatu kepada

anaknya, itu sama seperti menghibahkan kepada dirinya sendiri.
Untuk itu, judul bab di atas memberi isyarat bahwa hadits tersebut

derajatnya lemah atau harus ditakwilkan.

Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

Jabir. Ad-Daruquthni berkata, "Hadits iru ghorib. karena hanya
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diriwaya&an oleh Isa bin Yunus bin Abi Ishaq, dan Yusuf bin Ishaq

bin Abi Ishaq dari Ibnu Al Munkadir."

Ibnu Qaththan berkata, "Sanad-nya shahih." Sementara AI
Mundziri berkata, "Para periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya)."

Hadits ini memiliki pula jalur periwayatan lain dari Jabir yang

disebutkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab Ash-Shaghir dan Al
Baihaqi di dalam krtab Al Dala'il.

Sehubungan dengan masalah ini, dinukil pula dari Aisyah dalam

Shohih lbnu Hibban, dari Samurah dan Umar dalam riwayat Al
Bazzar, Ibnu Mas'ud dalam riwayat Ath-Thabrani, dan Ibnu Umar
dalam riwayat Abu Ya'la. Bila ditinjau dari seluruh jalur periwayatan,

maka sanad-nya cukup kuat dan boleh dijadikan hujjah. Oleh karena

itu, harus ditakwilkan.

Kedua, berbuat adil di antara anak-anak dalam hal
hibah/pemberian. lni termasuk masalah yang diperselisihkan, seperti

yang akan disebu&an. Hadits di atas menjadi dalil bagi mereka yang

mewajibkannya.

Ketiga, bapak mengambil kembali apa yang dia hibahkan kepada

anaknya. Ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan. Di antara

ulama ada yang membedakan hukum sedekah dan hibah. Seorang

bapak tidak boleh mengambil kembali apa yang dia sedekahkan

kepada anaknya, karena yang diharapkan dari sedekah adalah pahala

akhirat. Namun, hadits pada bab di atas sangat jelas membolehkannya.

Seakan-akan para ulama hendak mengisyaratkan kepada hadits, JFr- I
int #- g ,r.'rt' I € e;i g 4.ii -* *" bj,Qidak hatat

bagi seseorang apabila memberikan sesuatu atau menyerahkan hiboh,

untuk mengambilnya kcmbali kecuali seorang bapak atas opa yang
dia berilran lcepada anaknya).

Keempat, bapak boleh memakan harta anaknya menurut cara

yang patut (makruf).
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Pengambilan hukum dari hadits
pada bab di atas tidak jelas, karena ketika seorang bapak
diperbolehkan memakan harta anaknya saat membutuhkannya, maka
tentu mengambil kembali apa yang telah dihibahkan kepadanya lebih
diperbolehkan lagi."

'4i,r ,Jrli * i.tothbl'jt{.F q *r *\t e'dtG*t)
'c.:.3' 6 A (Nabi SAW membeli seekor unta dari (Jmar, kemudian

memberikannya kepada lbnu [Jmar, lalu beliau bersabda,
"Lakukonlah terhadapnya apa yang engkau kehendaki."). Lafazh ini
adalah penggalan hadits yang telah disebutkan dengan sanad yang
maushul pada pembahasan tentang jual-beli. Kemudian akan
disebutkan lagi dengan sanadyangmoushul setelah 12bab.

Ibnu Baththal berkata, "Letak kesesuaian hadits Ibnu Umar
dengan judul bab adalah; sekiranya Nabi meminta kepada Umar untuk
menghibahkan unta miliknya kepada Ibnu Umar, niscaya umar akan
melakukannya dengan segera. Akan tetapi jika beliau melakukan hal
itu, niscaya umar akan terjebak pada sikap tidak adil terhadap anak-
anaknya. oleh karena itu, Nabi membeli unta tersebut dari Umar, lalu
menghibahkannya kepada Ibnu Umar."

Al Muhallab berkata, "Hal itu menjadi dalil tentang tidak adanya
keharusan berbuat adil mengenai hibah yang diberikan oleh selain
bapak kepada anak orang lain." Apa yang dikatakan oleh Al Muhallab
adalah benar.

i.5 i ItAS' ,f (Dori Nu'man bin Basyir). Demikian yang

disebutkan oleh mayoritas murid Az-zutvl Sementara An-Nasa'i
meriwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Ibnu Syihab (yakni Az-Zt*vi),
bahwa Muhammad bin An-Nu'man dan Humaid bin Abdurrahman
menceritakan kepadanya dari Basyir bin Sa'ad. Artinya, mereka
mengategorikan riwayat tersebut sebagai hadits Basyir, sehingga
dianggap syadz (menyalahi riwayat yang umum). Akan tetapi riwayat
yang lebih akurat dari keduanya adalah dari An-Nu'man. Basyir
(bapaknya An-Nu'man) adalah putra Sa'ad bin Tsa'labah bin Al Julas
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Al Khazraji, seorang sahabat yang masyhur dan turut serta dalam

perang Badar dan peperangan lainnya. Dia meninggal dunia pada

masa pemerintahan Abu Bakar, tahun 13 H. Dikatakan bahwa dia

adalah orang pertama dari kalangan Anshar yang membaiat Abu
Bakar. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia hidup hingga masa

pemerintahan Umar bin Khaththab.

Hadits ini telah dinukil dari An-Nu'man oleh sejumlah tabi'in, di
antaranya Urwah bin Zubair sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim,
An-Nasa'i dan Abu Daud, Abu Adh-Dhuha yang dikutip oleh An-
Nasa'i, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Ath-Thahawi, Al Mufadhal

bin Al Muhallab yang dikutip oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-
Nasa'i, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang dikutip oleh Imam

Ahmad, Aun bin Abdullah yang dikutip oleh Abu Awanah, Asy-
Sya'bi dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, Abu Daud, Imam
Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah serta dan Hibban. Di samping itu.
masih terdapat sejumlah tabi'in yang turut menukil riwayat tersebut

dari An-Nu'man. Kemudian riwayat itu dinukil pula dari Asy-Sya'bi

oleh sejumlah periwayat. Saya akan menyebutkan faidah-faidah dalam

riwayat mereka yang tidak ditemukan melalui jalur periwayatan di
atas.

*t y io' o,; itr ,)t t Ji:Gliu.i't:i lsesungguhnya bapatmya

datang membawanya kepada Rasulullah SAn.Dalam riwayat Asy-

Sya'bi pada bab berikutnya (yakni bab ke-13) disebutkan, ,lj €@1
,:&') # io' ,rp nr jr-r '# ,;, ,;o\i 1 :zirj', 4?* tjui ,'^+b
1o" i"' ' :"' y d.t '*b1 jt,,Sui &i ^:tb ^' *p iirt )'|'r;iia"h9 tet j; g{ 0J., (

(Bapakku melmberiknn kepadaku suotu pemberian. Maka Amrah binti
Rawahah berkata, "Aku tidak ridha hingga engkau menyal<sikan

kepada Rasulullah SAW." Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan

berkata, "Sesungguhnya aku memberikan suatu pemberian kepada

anakku dari Amrah binti Rav,ahah.").

Pada pembahasan tentang kesaksian dari jalur Abu Hibban, dari

Asy-Sya'bi, disebutkan sebab mengapa Amrah meminta dipersaksikan
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kepada Rasulullah SAw, ,t ,;,y'.,.Jlt p €)i ;i UA iSo oWAt o;
$6 (Dari An-Nu'man, dia berkata, "lbuku meminta kepada bapakku

agar memberikan sesuatu kcpadaku dari harlanya.").

Dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i melalui jalur yang

sama ditambahkan, 'ei' q.,sil6 ?rpakku mengakhirkon permohonan

itu hingga setahun). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban melalui
jalur yang sama disebutkan, C?'t;;. (Setelah 2 tahun). Namun, kedua

versi ini dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa waktu yang

sebenarnya adalah setahun lebih. Lalu pada sebagian riwayat, waktu
yang lebih itu digenapkan sehingga menjadi 2 tahun; dan pada

sebagian riwayat lagi, waktu tersebut tidak diperhitungkan sehingga

disebutkan hanya setahun.

Kemudian disebutkan: An-Nu'man berkata, "Lalu timbul pikiran
bapakku untuk memberi hibah kepadaku, maka ibuku berkata, 'Aku
tidak ridha hingga engkau mempersaksikan kepada Nabi SAW'." An-
Nu'man berkata, "Maka bapakku memegang tanganku, dan saat itu
aku masih kecil."

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Daud bin Abu Hind, dari

Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man disebutkan: inr S;, jlr*- gri g|&t,
Pt y 1O' .-J:, (Bapakku berangknt membawaku kepada Rasulullah

SAn. Kedua versi ini dapat pula dipadukan dengan mengatakan;

bapaknya memegang tangannya, lalu berjalan bersamanya. Di tengah

perjalanan, bapaknya membawanya (baca: menggendongnya) karena

usianya yang masih kecil. Atau, keadaannya yang mengikuti bapaknya

dia ungkapkan dengan kata "membawa".

Dari riwayat pada bab di atas diketahui bahwa pemberian

tersebut berupa seorang budak. Demikian pula dalam riwayat Ibnu
Hibban yang telah disitir terdahulu, dan dalam riyawat Abu Daud dari
jalur bin Salim, dari Sya'bi, serta Imam Muslim dari riwayat Urwah.

Sementara itu, dalam riwayat Abu Huraiz yang dinukil oleh Ibnu
Hibban dan Ath-Thabarani dari Asy-Sya'bi dikatakan bahwa An-
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Nu'man berkhutbah di Kufah dan berkata, "Sesungguhnya bapakku

Basyir bin Sa'ad, mendatangi Nabi dan berkata, 'Amrah binti
Rawahah telah melahirkan seorang anak dan aku memberinya nama

An-Nu'man. Akan tetapi, dia (Amrah) tidak mau merawat anak itu
kecuali aku menetapkan untuk si anak sebidang kebun yang

merupakan hartaku paling berharga, dan dia (Amrah) berkata.

'Persaksikanlah hal itu kepada Rasulullah SAW'." Dalam riwayat ini
disebutkan pula sabda beliau SAW, "Aku tidak menjadi saksi atas
per buat an me ny i mp an g."

Ibnu Hibban mengompromikan kedua riwayat itu dengan

mengatakan bahwa keduanya mengisahkan peristiwa yang berbeda.

Salah satunya mengisahkan kejadian saat kelahiran An-Nu'man.
dimana pemberiannya itu berupa kebun. Sedangkan riwayat yang

lainnya mengisahkan kejadian setelah An-Nu'man agak besar, dimana
pemberiannya itu berupa seorang budak.

Ini adalah cara kompromi yang cukup baik. Hanya saja yang
menjadi persoalan adalah Basyir bin Sa'ad (sebagai seorang sahabat

terkemuka) tidak mungkin lupa hukum persoalan itu, sehingga dia
kembali lagi kepada Nabi SAW dan memintanya menjadi saksi pada

pemberian yang kedua, padahal pada kali yang pertama Nabi SAW
telah bersabda kepadanya, "Aku tidak menjadi sal<si otas perbuatan
menyimpang."

Menanggapi argumentasi ini, Ibnu Hibban mengatakan bahu'a

ada kemungkinan Basyir mengira telah terjadi penghapusan hukum
(nasakh). Ulama selainnya berkata, "Ada kemungkinan Basyir
memahami perintah yang pertama hanya berindikasi makruh, atau dia
mengira penolakan Nabi SAW untuk menjadi saksi pada pemberian

kebun tidak mengharuskan beliau menolak untuk menjadi saksi pada

pemberian budak, karena pada umumnya kebun itu lebih mahal

daripada harga budak."

Menurut saya, ada cara lain untuk mengompromikannya, yaitu:
ketika Amrah menolak untuk merawat An-Nu'man, kecuali setelah

An-Nu'man diberi sesuatu, maka Basyir menghibahkan kebun untuk
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menenteramkan hati Amrah. Kemudian timbul keinginan Basyir untuk
mengambil kembali pemberian itu, karena belum terjadi serah-terima.

Lalu Amrah kembali mengajukan permintaannya dan Basyir

mengakhirkannya hingga setahun ata.u 2 tahun. Akhirnya, dia pun

ridha untuk menghibahkan seorang budak kepada An-Nu'man sebagai

pengganti kebun, dan Amrah juga meridhai hal itu. Hanya saja Amrah
khawatir bila Basyir akan mengambilnya kembali seperti sebelumnya.

Oleh karena itu, Amrah berkata kepada Basyir, "Persaksikanlah hal itu
kepada Rasulullah SAW." Maksud Amrah adalah untuk mendapatkan

kekuatan hukum dan merasa aman untuk tidak diambil kembali oleh

Basyir. Kedatangan Basyir kepada Nabi SAW untuk meminta

kesaksian hanya terjadi sekali, yaitu pada kejadian terakhir.

Ringkasnya, sebagian periwayat telah menghafal apa yang tidak
dihafal oleh sebagian yang lainnya. Atau, An-Nu'man terkadang

menceritakan sebagian kisah pada satu kesempatan dan menceritakan

bagian lainnya dalam kesempatan yang lain. Maka, masing-masing

periwayat mendengar bagian tertentu dari kisah itu dan mereka pun

menceritakan sebagaimana yang mereka dengar.

Amrah yang disebut-sebut dalam riwayat ini adalah putri
Rawahah bin Tsa'labah Al Khazrajiyah, saudara perempuan Abdullah
bin Rawahah (seorang sahabat yang terkenal). Kemudian dalam

riwayat Abu Awanah disebutkan dari jalur Aun bin Abdullah bahwa

Amrah adalah putri Abdullah bin Rawahah. Akan tetapi, yang benar

adalah yang pertama. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad

dan ahli sejarah lainnya. Mereka mengatakan, "Amrah termasuk

wanita yang membaiat Rasulullah SAW." Dia pula yang dimaksudkan

oleh Qais bin Al Khathim dalam syairnya:

Dan Amrah seorang penghulu wanita.

Mengenakon sutra merah menghembuskan aroma kesturi.

'dti !*|Fi (apotoh semua anakmu engkau berikan).
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Dalam riwayat Ibnu Halyan ditambahkan, lA :Jtl 9^:J- UJ Ui
(Nabi bertanya, "Apakah kamu mempunyoi qnak selainnya?" Dia
menjawab, "Yo."). Imam Muslim berkata, "Ada sedikit perbedaan

lafazh yang dinukil dari Az-Zriltri. Adapun Yunus dan Ma'mar
menukil dengan lafazh 'boniin'. Sedangkan Al-Laits dan Ibnu

Uyainah menukil dengan lafazh'walad' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara kedua

lafazh itu, sebab lafazh "waled" (anak) digunakan untuk anak laki-
laki saja atau anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Sedangkan

penggunaan lafazh "baniin" (anak laki-laki); jika semua anak Basyir
laki-laki, maka tidak ada masalah. Tapi jika mereka laki-laki dan

perempuan, maka penggunaan kata "baniin" adalah dalam konteks

taghlib.r Sementara itu, Ibnu Sa'ad (pakar sejarah) tidak menyebutkan

anak laki-laki Basyir selain An-Nu'man. Hanya saja dia menyebutkan

bahwa Basyir memiliki seorang anak perempuan yang bemama

Ubayyah.

:$ ''l;; (engkou memberikan yong serupa dengannya). Dalam

riwayat Abu Hayyan yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan.

r ,j6 fu-6 i *j';i,rf ir)ut (Nati SAII bertanya, "Apaknh semua

anakmu engkau beri ini? " Diq menjawab, "Tidok. ").

Sedangkan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi

disebutkan, ] ,jti tb e ;*bi '6iK ,7 :)G rirt- L:t:;. uf ,la
(Nabi bertanya, "Apakah engkau memiliki anak selain dia?" Basyir

menjawab, "Yo." Nabi bersabda, "Apoknh semuanya engkau beri
seperti ini? " Dia menjowab, "Tidak.").

Dalam riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik disebutkan, "Basyir
menj awab,' Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah'."

I Maksud taghlib adalah mengunggulkan suatu kata atas kata yang disebutkan bersamanya. Misalnl'a.
satu kelompok terdiri dari kaum muslimin dan muslimat. Maka, telah mencukupi bila kelompok itu
dinamakan dengan kelompok kaum muslimin saja, karena kaum muslimat telah terangkum di dalamnla
-penerj.
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't\O ri6 (beliou bersabda, "Ambillah kembali."). Dalam

riwayat Imam Muslim dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dia

berkata, 'o\i;ri (ambil alih kembali). Kemudian dalam riwayat Imam

Muslim dan An-Nasa'i dari jalur Urwah juga sama seperti itu.
Sedangkan dalam riwayat Asy-Sya'bi di bab berikutnya (yakni bab
ke-13) disebutkan, "Dia (yakni bapakku) kembali dan mengambil alih
pemberiannya". Imarn Muslim menyebutkan, "Dia mengambil alih
sedekah tersebuf'.

Pada riwayat Abu Hayyan yang akan disebutkan pada

pembahasan tentang kesaksian disebutkan, )? # grl# t 'j6
(Beliau bersabda, "Jonganlah engkau menjadiknn aku sebagai sal<si

atas perbuatan menyimpang-"). Serupa dengannya dinukil oleh Imam
Muslim dari Ashim, dari Sya'bi. Sedangkan dalam riwayat Abu
Huraiz yang disitir sebelumnya disebutkan, "Aku tidak menjadi satrsi

atas perbuatan menyimpangl'. Penggalan lafazlr, ini dikutip pula oleh
Imam Muslim pada pembahasan tentang kesaksian dengan sanadyang
mu'allaq. Hal serupa dikutip pula oleh Imam Muslim melalui riwayat
Ismail dari Asy-Sya'bi.

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hayyan disebutkan,

)'i, & {!i I iy ,it- nY ti ,Jui (Betiou SAW bersabda, "Jika

demikian, maka jangan jadikan alru sebagoi salcsi, karena
sesungguhnya ahr tidak bersaksi atas perbuatan menyimpong. "). Dia
juga meriwayatkan dari Al Mughiratr, dari Asy-Sya'bi, ..rii 1i3i I .,,iP

qt rii .p q:3_ ,j1p (Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas

perbuatan menyimpang, hendalorya selainku yang menjadi sal<si atos
hol ini). Masih dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i dari Daud

bin Abu Hind, ,!t rit * 1$;i; (Jadikanlah selain olat sebagai sal<si

atasnya). Sementara dalam hadits Jabir disebutkan, 1 ,fy tU'&'*iU
,f *b ll iifi (Hal ini tidak benar, sesungguhnya aku tidak menjadi

saksi kecuali atas kcbenaran).
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Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Thawus melalui jalur yang

mursal disebutkan, ,\dlli I Jd, * ff ,i3i 1 (Atu tidak menjadi

sal$i kecuali atas kebenaran, alcu tidak akan meniadi saksi atas hal

frr). Dalam riwayat Urwatr yang dikutip oleh An-Nasa'i disebutkan.

'i'.t4X-'oi a;i (Dia tidak suka menjadi saksi atas hal itu). Lalu dalam

riwayat Al Mughirah dari Asy-Sya'bi, yang dikutip oleh Imam

Muslim, disebutkan, ,.{ irq $.,x-of 
'o'tii tLt.rFJ' d €:7ii';. tiyt.

')t lBerbuatlah adil di ontara anak-anak kamu dalam hal pemberian'

sebagaimana kamu ingin disamakan dalam hal bakti mereka).

Dalam riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi yang dikutip Imam

Ahmad disebutkan,,)? ,* ,t.t(3il6 ,'niL Jni oi'r>;, q'* 5.ll
r'it yi 

' 

jd ,$ ,J'6:ir7'rtr d 4ll tsfjS;-'oi -!f-i lsesungguhnya anak-

anakrnu memiliki hak atasmu agar engkau berbuat adil di ontara

merelra, janganlah engknu menjadikanku sebagai salcsi atas

perbuatan merryimpang. Apakoh engkau menginginkan agar mereka

soma dalam berbahi kepadamu?' Basyir berlcata, *Yo!" Nabi SAlt'
bersabda, "Jiks demikian, jangan lahtkan.').

Abu Daud menukil dari j alur ini, .ii{ Jldi 
'irt 'g,jl, q ',* e bl

'!\A # '$ii G lsrrungguhnya mereka memiliki hok atasmu agar

englrau berbuat adil di antara mereko, sebagaimana engkou memiliki

hak atas merelea agar berbakti kepadamu).

Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Abu Adh-Dhuha, +ii' li
'#. (M"ngopo engkau tidak menyamakan di antma mereka). Lalu

dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban melalui jalur yang sama

seperti di atas disebutkan, '& rt7- lSamakanlah di antara mereka).

Perbedaan lafazh pada kisah yang hanya terjadi kali ini kembali

kepada satu makna.

Hadits ini telah dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan

untuk menyamakan pemberian kepada anak-anak. Pendapat
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inilah yang dinyatakan Imam Bukhari dengan tegas. Ini pula yang

menjadi pendapat Thawus, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, serta

menjadi pandangan sebagian ulama madzhab Maliki. Kemudian
menurut para ulama, hukum pemberian yang tidak adil adalah batil.

Imam Ahmad berkata, "Hukum pemberian seperti itu sah, tetapi
wajib diambil kembali." Dinukil pula darinya tentang bolehnya

melebihkan pemberian kepada sebagian anak jika ada sebab tertentu,

seperti apabila seorang anak lebih butuh dari yang lain, karena

kondisinya yang lemah atau memiliki utang."

Abu Yusuf berkata, "Pemberian kepada anak wajib disamakan
jika dalam melebihkan sebagian anak itu mengakibatkan mudharat
bagi yang lainnya."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah untuk
menyamakan pemberian adalah mustahab (disukai). Pemberian

kepada sebagian anak yang dilebihkan atas sebagian yang lain
hukumnya sah tetapi makruh. Bila hal ini terjadi, maka dianjurkan
untuk segera menyamakan atau mengambil kembali. Mereka

memahami perintatr dalam hadits di atas berindikasi anjuran, dan

larangan yang ada berindikasi tonzih.

Di antara hujjah mereka yang mewajibkannya adalah; bahwa
masalah ini merupakan pendahuluan dari sesuatu yang wajib. Karena

memutuskan hubungan rahim dan durhaka kepada orang tua termasuk
perbuatan yang diharamkan, maka semua yang mengarah kepadanya
juga diharamkan. Sementara itu, melebihkan pemberian kepada

sebagian anak dapat mengarah kepada perkara tersebut.

Selanjutnya, para ulama berbeda dalam memahami batas

persamium yang dimaksud. Muhammad bin Al Hasan, Ahmad, Ishaq,

sebagian ulama madzhab Syaf i dan sebagian ulama mazhab Maliki
berkata, "Keadilan yang dimaksud adalah memberikan kepada laki-
laki dua bagian perempuan, seperti dalam hal warisan."

Ulama selain mereka tidak membedakan antara laki-laki dan

perempuan. Makna lahiriah perintah menyamakan pemberian kepada
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anak-anak mendukung pendapat ini. Kemudian mereka menyebutkan

satu hadits dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, ,9t e €:1ii u.tt*
l3t',>i5i $;i}61 * "tlt (Samaknnlah antara anak-anak kamu

dalam hal pemberian. Sekiranya alu melebihkan seseorong, niscaya

aku akan melebihlan wanita). Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin
Manshur dan Al Baihaqi melalui sanadyanghasan.

Para ulama yang memahami perintah menyamakan pemberian

hanya bersifat anjuran, memberi jawaban terhadap hadits An-Nu'man

sebagai berikut:

Pertama, yang dihibahkan kepada An-Nu'man adalah seluruh

harta bapaknya, sehingga Rasulullah SAW melarangnya. Maka.

riwayat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang melebihkan

pemberian kepada sebagian anak. Jawaban ini dinukil oleh Ibnu Abdil
Barr dari Imam Malik. Kemudian Ibnu Abdil Barr menanggapinya

bahwa pada sejumlah jalur periwayatan hadits An-Nu'man terdapat

penegasan bahwa yang diberikan hanya sebagian harta.

Al Qurthubi berkata" "Termasuk penakwilan yang jauh 
-jikadikatakan- bahwa larangan itu hanya untuk orang yang

menghibahkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya, seperti

dikatakan oleh Sahnun. Seakan-akan dia tidak mendengar apa yang

dikatakan dalam hadits ini bahwa yang dihibahkan adalah seorang

budak, dan Basyir memberikan budak itu kepada An-Nu'man untuk

memenuhi permintaan sang ibu agar menghibahkan sebagian

hartanya kepada An-Nu'man." Dia menambahkan, "Dari sini

diketahui dengan pasti bahwa Basyir memiliki harta selain budak

tersebut."

Kedua, pemberian yang dimaksud pada hadits tersebut belum

dilakukan, hanya saja Basyir datang kepada Nabi SAW untuk

meminta pendapatnya, maka Nabi menyarankan agar tidak

melakukannya, dan Basyir pun meninggalkan perbuatan itu. Demikian

yang dinukil oleh Ath-Thahawi, tetapi pada sebagian besar jalur
periwayatan hadits terdapat keterangan yang menolaknya.
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Ketiga, An-Nu'man saat itu telah dewasa dan belum mengambil

hibah, maka bapaknya boleh mengambilnya kembali. Demikian Ath-
Thahawi menyebutkannya. Akan tetapi pandangan ini menyelisihi
keterangan pada kebanyakan jalur hadits, khususnya kalimat
"Ambillah kembali" yang dengan tegas menunjukkan telah terjadi
serah terima sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam sejumlah

riwayat bahwa saat itu An-Nu'man masih kecil, sehingga bapaknya

yang bertindak sebagai penerima hibah. Nabi SAW memerintahkan

untuk mengambil kembali pemberian setelah terjadi serah-terima.

Keempat, kalimat "Ambillah kembali" merupakan dalil bahwa
pemberian tersebut sah; sebab jika tidak sah, maka tidak ada yang

harus diambil kembali. Hanya saja Nabi SAW memerintahkan Basyir
agar mengambil kembali pemberiannya, karena seorang bapak dapat

mengambil kembali pemberian kepada anaknya meskipun yang lebih
utama adalah tidak mengambilnya. Akan tetapi, disukainya

menyamakan pemberian di antara anak-anak telah menguatkan
perbuatan itu. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan Basyir
untuk mengambil kembali pemberiannya.

Akan tetapi argumentasi ini perlu ditinjau kembali, sebab yang

nampak dari kalimat "Ambillah kembali" adalah janganlah pemberian

tersebut dilangsungkan. Hal ini tidak menunjukkan bahwa hibah yang

dimaksud telah sah.

Kelima, sesungguhnya sabda beliau "Jadiksnlah selain aku saksi

atas hal fizl"' merupakan izin untuk menjadi saksi atas perkara

tersebut. Hanya saja Nabi SAW menolak menjadi saksi karena

kedudukannya sebagai imam (pemimpin). Seakan-akan beliau berkata,

"Aku tidak menjadi saksi, karena urusan imam bukan menjadi saksi,

tapi memberi keputusan hukum". Pandangan ini disebutkan pula oleh

Ath-Thahawi serta disetujui oleh Ibnu Al Qishar.

Kemudian pendapat ini ditanggapi bahwa meskipun menjadi

saksi itu bukan urusan imam, tapi tidak berarti imam dilarang menjadi

saksi dan menyampaikan kesaksian selama hal itu menjadi keharusan

baginya. Al Muhtaj telah menyatakan perkara ini dengan tegas. Dia
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membolehkan imam untuk memberi kesaksian terhadap sebagian

bawahannya.

Adapun pandangan bahwa kalimat "Jadikanlah sal<si..."

merupakan izin untuk menjadi saksi atas perkara tersebut tidaklah
tepat. Bahkan kalimat ini menunjukkan buruknya perbuatan itu.
sebagaimana diindikasikan oleh konteks hadits. Demikianlah yang

ditegaskan oleh mayoritas ulama. Ibnu Hibban berkata, "Kalimat
'Jadikanlah sal<si' adalah kalimat perintah, tetapi maksudnya adalah

menafikan diperbolehkannya suatu perbuatan. Sama seperti sabda

Nabi SAW kepada Aisyah, 'Persyaratknnlqh untuk mereka wala" ."

Keenam, kalimat "Mengapa engkau tidak menyamakon di
ontaro mereka" menjadi dalil bahwa maksud dari perintah tersebut

adalah anjuran, sedangkan konteks larangan yang ada adalah tanzih.

Pandangan ini cukup baik kalau bukan karena adanya lafazh-lafazh
tambahan yang tegas menyebutkan perintah. Bahkan dalam riwayat
yang menggunakan lafazh di atas pun terdapat kalimat perintah.

dimana disebutkan "Samokanlah (pemberian) di antora mereka".

Ketujuh, dalam Shahih Muslim dat', Ibnu Sirin disebutkan

keterangan yang menunjukkan bahwa lafazh yang akurat dalam hadits

An-Nu'man adalah Flf;f G.tillJ (Janganlah rerlalu membedakan

[pemberianJ di antara onak-anak kamu), bukan t:* (samakanlah).

Akan tetapi, jawaban ini ditanggapi bahwa mereka yang tidak
sependapat tidak mewajibkan untuk tidak terlalu membedakan

pemberian, sebagaimana mereka tidak mewajibkan untuk
menyamakannya.

Kedelapan, dalam penyerupaan (tasybih) antara menyamakan

pemberian di antara anak-anak dengan menyamakan bakti mereka

terhadap orang tua terdapat faktor yang menunjukkan bahwa perintah

dalam hadits itu bersifat mustahab (disukai). Namun, dinamakannya

"perbucttan menyimpang" menunjukkan pemberian yang tidak sama,

serta makna implisit dari sabda beliau "Aku tidak menjodi sal<si
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kecuali atas kebensran2." Kemudian dalam riwayat yang

menyebutkan "penyerupaan" (tasybih), Nabi SAW juga bersabda,

"Jika demikian, jangan lakukan."

Kesembilan, perbuatan dua khalifah (Abu Bakar dan Umar)

sesudah Nabi SAW yang tidak menyamakan pemberian di antara

anak-anak menjadi faktor penjelas bahwa perintah dalam hadits An-

Nu'man bersifat mus tahab (disukai).

Adapun perbuatan Abu Bakar terdapat dalam kitab Al
Muwaththa' dengan sanad yang shohih dan Aisyah, "Sesungguhnya

Abu Bakar berkata kepadgyVl. ketika ,menderita ,sakit yang

menyebabkan kematian, ,'eJ).s tttK nl":*t * 
"fi'\X'$:k * ;l

?{}.?At } r7!$ lsungguh aku pernah memberikan suatu pemberian

kepadamu. Apabila engkau telah memilihnya (yalcni telah

mengambilnya), maka io adalah untukrnu. Adapun hari ini ia odalah

untuk ahli waris).

Sedangkan perbuatan Umar disebutkan oleh Ath-Thahawi dan

selainnya. Umar memberikan kepada anaknya, Ashim, dan tidak

memberikan yang serupa kepada anak-anaknya yang lain. Tapi Urwah

memberi jawaban atas kisah Aisyah bahwa saudara-saudara Aisyah

ridha dengan perbuatan Abu Bakar. Lalu, jawaban serupa dapat pula

dijadikan jawaban atas kisah Umar.

Kesepuluh, ilma' memperbolehkan seseorang memberikan

hartanya kepada selain anaknya. Apabila dia boleh tidak memberikan

sebagian hartanya kepada seluruh anaknya, maka tentu diperbolehkan

untuk tidak memberikan sebagian harta kepada sebagian anak.

Jawaban ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi kelemahan

argumentasi ini sangat jelas, karena temasuk menganalogikan sesuatu

yang ada nashnya.

2 
Korektor Sla& ih Bukhari cetakan Bulaq berkata. "Barangkali di tempat ini t€rdapat kalimat yang hilang.

drmana seharusnya adalah: Serta makna implisit dari sabdanya'Aku tidok menjadi saksi kecuali atas

keberuran', menunjukkan bahwa perintah untuk menyamakan pemberian di antara anak-anak berindikasi
uajib. Atau kalimat yang semakna dengan ini."
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Sebagian ulama mengatakan bahwa makna "Aku tidak menjadi

saksi atas perbuatan menyimpang!' adalah aku tidak menjadi saksi

atas kecenderungan sebagian bapak terhadap sebagian anaknya

melebihi kecenderungan terhadap sebagian yang lain. Tapi pandangan

ini perlu ditinjau lebih lanjut. Selain itu, juga tertolak dengan kalimat.
"Aku tidak menjadi saksi kecuali atas kebenaran."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa sebagian ulama

madzhab Maliki berhujjah dengan ijma' untuk menyelisihi makna

zhahir dari hadits An-Nu'man. Lalu, pandangan ini dibantah oleh Ibnu

At-Tin sendiri.

Hadits An-Nu'man dijadikan pula sebagai dalil yang

membolehkan seorang bapak mengambil kembali pemberian kepada

anaknya, begitu juga halnya dengan ibu. Demikian yang menjadi

pendapat mayoritas ahli fikih. Hanya saja sebagian ularna madzhab

Maliki membedakan antara bapak dan ibu. Mereka berkata, "Ibu boleh

mengambil kembali pemberiannya selama bapak masih hidup, dan

tidak diperbolehkan bila telah meninggal dunia." Kemudian mereka

membatasi hak bapak untuk mengambil kembali pemberiannya, yaitu

hanya apabila anak yang diberi hibah belum berutang atau menikah

setelah hibah diberikan. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Ishaq.

Imam Syafi'i berkata, "Bapak dapat mengambil kembali
pemberian yang diberikan kepada anaknya tanpa ada batasan apapun."

Imam Ahmad berkata, "Tidak halal bagi pemberi hibah untuk

mengambil kembali apa yang dihibahkannya. Hal ini berlaku secara

mutlak." Sementara ifu, para ulama Kufah mengatakan, "Apabila
penerima hibah masih kecil, maka bapak tidak boleh mengambil hibah

itu kembali, demikian pula bila anak penerima hibah telah dewasa dan

telah mengambil apa yang dihibahkan kepadanya." Mereka berkata

pula, "Apabila hibah untuk suami dari istrinya atau sebaliknya, atau

untuk orang yang memiliki hubungan rahim, maka tidak boleh diambil

kembali."

Pendapat mereka disetujui oleh Ishaq sehubungan dengan orang-

orang yang memiliki hubungan kerabat. Namun. sehubungan dengan
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suami-istri, Ishaq berkata, "Istri boleh mengambil kembali
pemberiannyq dan hal ini tidak berlaku bagi suami."

Adapun hujjah mayoritas ulama yang memberi hak khusus bagi
bapak untuk mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya, yaitu
karena anak dan hartanya adalah milik bapaknya, maka pada
hakikatnya perbuatan bapak bukanlah mengambil kembali
pemberiannya, tetapi mengambil apa yang menjadi haknya. Meskipun
dikatakan mengambil kembali pemberiannya, tetapi perbuatan itu
harus dilakukan demi kemaslahatan, yaitu memberi pengajaran kepada

si anak, atau yang sepertinya.

Pembahasan tentang hibah seorang istri kepada suaminya atau
hibah seorang suami kepada istrinya akan diterangkan lebih lanjut
pada bab berikutrya.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Anjuran untuk menciptakan kerukunan di antara anak-anak dan
menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian di
antara mereka atau melahirkan sikap durhaka terhadap orang
tua.

Pemberian bapak kepada anaknya yang masih kecil tidak
membutuhkan adanya serah-terima.

Menghadirkan seorang saksi atas pemberian seorang bapak
kepada anaknya yang masih kecil sudah mencukupi dan tidak
membutuhkan seratr-terima. Namun, sebagian ulama
berpendapat bahwa jika pemberian itu berupa emas atau perak,
maka harus dipisahkan dari harta bapaknya.

Tidak disukai menjadi saksi atas perbuatan yang dilarang.

Menjadi saksi dalam perkara hibah adalah sesuatu yang

disyariatkan, tetapi bukan suatu kewajiban.

Seorang pemimpin boleh menjadi saksi. Adapun faidahnya,
adalah mungkin dapat dijadikan sebagai dasar keputusan

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

(menurut mereka yang membolehkan hakim memutuskan

perkara berdasarkan pengetahuannya), atau kesaksian itu

diberikannya kepada hakim yang bertugas menggantikannya.

Hakim dan mufti disyariatkan untuk menanyakan perkara yang

membutuhkan penjelasan secara rinci. Hal ini didasarkan

kepada sabda Nabi SAW,"Apakoh engkau memiliki anak selain

dia?" Ketika Basyir menjawab "Yat" maka beliau bersabda,

"Apalrah mereka semua engkau berikon serupo?" Ketika Basyir

menjawab "Tidak!" maka beliau bersabda, *Aku tidak menjadi

saksi". Dari sini dipahami bahwa sekiranya Basyir menjawab

"Yat" niscaya beliau akan bersedia menjadi saksi.

Boleh menamakan hibah sebagai sedekah.

Imam memiliki hak untuk berbicara berkaitan dengan

kemaslahatan anak.

Bersegera menerima kebenaran.

Hendaknya hakim dan mufti menganjurkan untuk senantiasa

bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan.

Isyarat tentang akibat buruk dari sifat tamak dan berlebihan.

Sebab sekiranya Amrah ridha dengan apa yang dihibahkan oleh

suaminya kepada anaknya, maka dia tidak akan mengambilnya

kembali. Namun, ketika keinginannya semakin kuat untuk

mengukuhkan hal itu, maka akan berakibat kepada

pembatalannya.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini memberi keterangan bahwa

imam [pemimpin] boleh membatalkan hibah dan wasiat dari

orang yang diketahui hanya ingin menghindarkan hartanya dari

sebagian ahli warisnya."

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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14. Hibah Suami kepada Istrinya dan Istri kepada Suaminya

'r;r u;V-,tr :g;r :s-j)r rL;; ; JLtj .ii,e :rirr.1'Ju

Ut,iui '4^*G i e.""; oi €iir;,*'r *\t ,*
'Jtl) 

* € t; 4tJk y € u.at ,*r * ht *
'f '"i k ;i *rt-U C.,X -:,i;) 

'Ju',f- 
'o]1'

l& o6 ,:l eltti- :Jts ryL>;] ,i;L ,? Q;" Vf .q
^t - ' o. 

t c. to7 o/ / c

,)G airl; ,;i'U |; e A ,- ,-+ f '^LLi'at{ -,:$

to 
' 

z 
'

(;rt3 t i ir:d c'S X bp> ,;r iir ju

Ibrahim berkata, "Diperbolehkan." Umar bin Abdul Aziz
berkata, "Keduanya tidak berhak mengambil kembali
(pemberiannya)." Nabi sAw meminta izin kepada istri-istri beliau
untuk melalui masa sakitnya di rumah Aisyah. Nabi SAW bersabda,
"Orang yang mengambil kembali hibahnya sama seperti anjing yang
memakan kembali muntahnya."

Az-Zul:rri berkata tentang seseorang yang berkata kepada
istrinya, "Hibahkan kepadaku sebagian maharmu atau semuanya".
Beberapa saat kemudian, dia pun menceraikan istrinya itu dan si istri
mengambil kembali pemberiannya. Maka dia (Az-Zuhri) berkata.
"Istri dapat mengambil kembali pemberiannya bila suami telah
menipunya. Tapi bila istri memberikan dengan suka rela dan tidak ada

unsur penipuan dari suarni, maka itu diperbolehkan. Allah SWT
berfirman, 'Kemudian jika merekt menyerahkan kepada kamu
sebagian dari maskswin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian i/z'." (Qs. An-Nisaa' [a]: a)

388 - FATHIIL BAARI



\t *, '*ta U6 1r '? '; *t '* *?i lSG'Gtlt *
'oi Lrr;i t;1ir l;*j':f:,v *t yht -* U, l, il ,W
rs),&r!i ;>*-, * pr; ;;t i ;r;G ,*. q.?;"
av c ,& cr L?i:nr ii Jt- .?1 

"tr, ;r u$t n
,) :ds t-ezs! "'# 'f i:t lr,;t i €ru'b: ,iw ,ak.G

/y o.,iU *;,ie
2588. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah

mengabarkan kepadaku, Aisyah RA berkata, "Ketika Rasulullah SAW

merasa semakin berat dan sakitnya semakin parah, beliau meminta
izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumahku. Maka, mereka

pun membei izin kepada beliau. Beliau keluar di antara [dipapah] dua

laki-laki, dan kakinya menggaris di tanah. Beliau berada di antara Al
Abbas dan seorang laki-laki lain." Ubaidillah berkata, "Aku
menyebutkan kepada Ibnu Abbas apa yang dikatakan oleh Aisyah.

Maka dia bertanya, 'Tahukah engkau siapa laki-laki yang tidak

disebutkan namanya oleh Aisyah?' Aku menjawab, 'Tidak'. Dia
berkata, 'Dia adalah Ali bin Abu Thalib'."

3.

ds ,fV
- t , oz c .' ' tz't 1 KJK {a€'r-t''q7

2589. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata "Nabi SAW bersabda.

'Orang yong mengambil lcembali hibah [pemberianJnya sama seperti

anj ing yong munt ah ke mudian memalan ke mb al i ntuntahnya' ."

:*i yh'J*U' .̂1t i'*
,Lu.atacJ
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Keteransan Hadits:

(Bab hibah suami kepada istrinya dqn istri kepada suaminya).

Maksudnya, apakah masing-masing boleh mengambil kembali apa

yang telah diberikannya?

2 , (diperbolehkan).Yakni, suami tidak boleh mengambil apa

yang teleh diberikan kepada istrinya, demikian sebaliknya.

Atsar dari Ibrahim telah diriwayatkan dengan sanad yang

maushul oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari

Ibrahim, dia berkata ,'u{+b 4 y,tffi tA |*3')i ii'4) tsy llpabila
istri menghibahkan kepodo ,uo*i atau suami menghibahkan kepada

istri, maka setiap sqlah satu dari mereka berhok terhadap apa yang

diberikan kepodanya).

Ath-Thahawi menyebutkan melalui sanad yaflg maushul dari
jalur Abu Awanah dari Manshur, dia berkata, "Ibrahim berkata, rit

q;-of 9 F,l'ui, ,irE 46 :.i;) ,y'),+:'ri t41\J,;'rr' -t
y e (apabila seorang wanita menghibahkan kepada suaminya otau

seseorang menghibahknn kepada istrinya, maka hibah itu
diperbolehkan. Tidak ada hak bagi seorang pun di antara keduanya

untuk mengambil kembali hibahnya.).

Sementara itu, dari jalur Abu Hanifah dari Hammad, dari

Ibrahim, disebutkan, I y6.C^:rti *i til,f:), e ii".'6:.|lrr;ttt
qt-'i)i'i l$i (Suami dan istri sama kedudukannya dengan orang yang

memiliki hubungan rahim. Apabila salah seorang dari keduanya

menghibahkan lcepada yang lain, makn dia tidak boleh mengambil

kc mb al i pe mb e r i annyo).

l9i | : ty)r y U fr 'J'6:r (Jmar bin Abdul Aziz berkota,

"Keduanya tidak boleh mengambil kembali."). Abdunazzaq

meriwayatkart atsar ini dengan sanad yafig maushul dari Ats-Tsauri,
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dari Abdurrahman bin Zi7'ad, bahwa Umar bin AMul Aziz
mengatakan sama seperti perkataan Ibrahim.

i e'cV.'ot ei;r,'*, f io' ,,r; 'o,3r osiarl

y e t& #s y e k;at ,{s y h' e U, (Nabi sAW

meminta izin kepoda istri-istri beliau untuk melalui mosa sakitnya di
rumah Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Orong yang mengambil kembali
hibahnya samo seperti anjing yang memokan kembali muntahnya.").

Hadits pertama telah disebutkan dengan sanadyangmaushul padabab

ini dari Aisyah, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang

peperangan.

Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah; istri-istri
Nabi telah menghibahkan kepada beliau hari-hari yang menjadi hak
mereka. Lalu mereka tidak dapat menarik kembali hal itu pada hari-
hari yang telah berlalu, meskipun mereka berhak menariknya pada

hari-hari yang akan datang.

Hadits kedua juga disebutkan melalui sanad yang msushul pada

akhir bab di atas, dan akan dijelaskan pada l5 bab berikutnya. Adapun
kesesuaiannya dengan judul bab adalah; bahwa Nabi SAW mencela

orang yang mengambil kembali hibahnya secara mutlak, termasuk

antara suami dan istri berdasarkan keumuman redaksi hadits.

. f'e 'U 
d, e -y.14'Jt |f- Uf:1, sii 1tz-zunrt

berkata tentong seseorang yang berkata kepada istrinya, " Hibahknn
kepadaku sebagian maharmu... " dan seterusnya). Ibnu Wahab

menyebutkan atsar ini dengan sanad yang maushul dan Yunus bin
Zaid, dari Az-Zubri. Sementara itu, Abdurrarr?g iyg: meriwayatkan

dari Ma'mar, dari Az-Zulni, dia berkata, V ai';:t o'tlel- iriit U-it
ost.'l 4s A {t:}t o'fu l't V\J t>a1 (Aku metihat para hakim

memperkenankan bagi wanita menarik kembali qpo yong dia berikon
kepada suaminya, tetapi mereka tidak memperkenankan seorong laki-
laki menarik kembali apa yang dia berikan kepada istrinya).
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Kedua versi ini dapat dipadukan bahwa apa yang diriwayatkan

Ma'mar dai Az-Ztthli hanya merupakan nukilan. Sedangkan apayang

diriwayatkan Yunus dan Az-hthn adalah pendapatnya pribadi. Yaitu,

perincian tentang jika suami menipu istrinya, maka istri boleh menarik

kembali pemberiannya; sedangkan bila tidak ada unsur penipuan,

maka istri tidak boleh mengambil apa yang telah dia berikan kepada

suaminya.

Ini adalah menurut ulama madzhab Maliki, selama ada bukti

yang mendukung dakwaan istri. Hanya saja sebagian ulama

berpendapat bahwa dakwaan istri diterima secara mutlak.

Adapun jumhur ulama tidak membolehkan -secara mutlak-

kedua belah pihak (yakni suami dan istri) mengambil kembali apa

yang telah diberikannya.

Abdtarrazzaq dan Ath-Thatrawi meriwayatkan dari Muhammad

bin Sirin, Jui f-? jt r;,2;r0 ,4i |u+r'i t 9\1.4i;i} ot

'cf u ic;1j'sil W ,, ,?,* ti :7 f u e$'*t 6 3ri.or3 ,g\).

?t?: of lsrrungguhnya seorang wanita menghibahknn sesuatu

kepada suaminya, kemudian dia mengambilnya kembali. Lalu suami-

istri tersebut mengajukon perkara kepoda Syuraih. Maka Syuraih

berlrato kepada sqng suomi, "Ajukanlah dua sal<simu yang memberi

pernyataan bahwa istrimu memberi hibah kepadamu tanpa ada unsur

pal<saan ataupun tipuan. Jika engkau tidak mengajuknn saksi, makn

yang menjadi pedoman odalah sumpahnya bahwa dia telah

menghibahkan kepodomu atas dasar palcsaan dan tipuon'")'

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad - 
yang terputus

(munqathi)dari Umar bahwa dia menulis , t.i| ..'iitt *; ;blJ- 'i3jr"ot
'c;4 qt'oi 'c,,;g,i Wfi'&i aiar (Sesungguhnya wanita kadang

memberi karena sufta rela dan kadang pula karena terpal<sa. Maka

siapa saja di antara wanita yang memberikon sesuatu kepada

suaminya lalu ingin mengambilnya kembali, maks hendaklah

mengambilnya).
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Imam Syaf i berkata, "Istri tidak dapat mengambil apapun yang

diberikannya kepada suami bila dia mengajukan tuntutan cerai

(khulu) kepada suaminya, meskipun pemberian itu berdampak buruk

baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, q W /A \i
o'. c.rdt (maka tidak oda dosa atas keduanya tentang bayaran yang

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya). (Qs. Al Baqarah l2l: 229)

Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang

nikah.

15. Hibah Seorang Wanita kepada Selain Suaminya, dan
Memerdekakan Budak Jika Dia Memiliki Suami Adalah

Diperbolehkan Selama dia Bukan Orang yang Lemah Akal.
Apabila Dia Orang yang Lemah Akal, maka Tidak

Diperbolehkan. Allah Berfirman "Dan janganlah kamu
serohkan kepada orflng-orang yang belum sempurna akalnya,

harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)"

' .o / o -
tl*'l ;dIl

a,

6v! J

(Qs. An-Nisaa [4] : 5)

'J;' (- ,LJI,:Uu 1u, ?xt ,r*:6 e,6
4L ;t5 €; \', dt\*r iJs 

"ai'A:u 
;llt ,*|fii

2590. Ouri ar*u' ne, aiu berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah! Aku tidak memiliki harta kecuali apa yang dimasukkan

kepadaku oleh Az-Zubair. Bolehkah aku bersedekah?' Beliau

bersabda,'Bersedekahlah, janganlah engknu menyimpan sehingga

disimpan atqsmu'."
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'r't ,4i ,Ju',ri y\t ;* lt li., oiir;i * *u'*
*ht qi,sj't, * ?,t 

"*,$,#
2591. Dari Fathimah, dari Asma' bahwa Rasulullah SAW

bersaM4 "Beridaklah, jangonlah engknu menghitung-hitung
sehingga Allah menghitung otasmu, dan janganlah engkau

menyimpan sehingga Allah menyimpan atasmu."

r& ii,' ',*'; brGjr -.+ d# Li u* ;t J7 ;T t"(P/r

fr ,,*,, y \t ,* 4r ;,:* i,r'ru)".:Li t6 'i?i
'.;Li J i' J';'r 6-'o|fri ,'.lv * QJL):i ,a:sr Q'i uS

*t"i ,'*-fi ! e4 6i :Js |{i :',tv edl3i ,SG to,.i,:

,r;tr '&i ok
t. ^ e - t .-

,ii,+l 4r) -, Ol

2592. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), Maimunah binti
Al Harits RA mengabarkan kepadanya bahwa dia memerdekakan

budak wanita tanpa meminta izin kepada Nabi SAW. Ketika hari
gilirannya dimana Rasulullah SAW menginap bersamanya, maka dia

berkata" *Apakah engkau merasakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya

aku telah memerdekakan budak wanita milikku?" Beliau bersabda,

"Apakah engkou telah melakuknnnya?" Dia menjawab, "Benar."

Beliau bersabda, "Ketahuilah, sekiranya engkau memberikannya

kepada bibi-bibimu, makn lebih besor pahalanya bagimu."

Bakar bin Mudhar berkata: Diriwayatkan dari Amr, dari Bukair,

dari Kuraib, "Sesungguhnya Maimunah memerdekakan. ..."

o.)o. o'7to. o. c. zz.t t"to4.'1,1.:.',.l-i df Pq ,-f S* ,f :a il _).l .Ju-r

3,94 - FATHUL BAARI



rit,P:f 1o' ;* )t J';:, ok ,Uv,ir" h' u1t ^,:,.c *
ok3 ,t;r V e" qe t".rifi ,y.u.; Lli ti;-, ;tri

4t-;:'.- ;;'; Li ? #t q;W:l;, ,tr,*
&z^4'a:6:d *t f i' Jb d'er*'y.y'q;

*'t !t\t ,k yt);'
25g3.Dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW

apabila hendak melakukan perjalanan, maka beliau mengundi istri-

ishi beliau. Siapa saja yang keluar undiannya, maka dia yang akan

beranglat bersama beliau. Biasanya beliau membagi untuk setiap istri

beliau hari dan malamnya. Hanya saja Saudah binti Zam'ah telatr

menghibatrkan hari dan malamnya untuk Aisyah (istri Nabi SAW)

demi mengharapkan ridha Rasulullatr SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab hibah seorang wanita kepada selain suaminya dan

memerdekakan budak jika dia memiliki suami -yakni meskipun ia

memiliki suami- diperbolehkan kalau dia bukan orang yang lemah

akalnya. Apabila dia orang yang lemah akalny4 maka tidak

diperbolehkan. Allah berfirman, "Dan jangonlah kamu serahkan

kepoda orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [mereka
yang ada dalam kelarusaan kamuJ." (Qs. An-Nisaa' [4] : 5]).

Demikianlatr hukum yang disebutkan oleh mayoritas ulama.

Namun, Thawus menyelisihinya, dia tidak membolehkannya secara

mutlak. Sedangkan dari Imam Malik dikatakan bahwa wanita tidak

boleh memberi sesuatu tanpa izin suaminya meskipun dia seorang

yang pandai mengurus harta, kecuali jika pemberian itu tidak melebihi

l/3 hartanya. Dari Al-Laits dikatakan bahwa wanita tidak boleh

memberi secara mutlak kecuali jika nilainya kecil.
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Dalil yang mendukung pendapat jumhur ulama sangat banyak,
baik dari Al Qur'an maupun Sunnah. Adapun yang menjadi landasan
Thawus adalah hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,

dari Nabi sAw, $\: tt\U rt $r; e :i;, Y ')W | (ridak boteh

pemberian seorangwanito pada hartanya kecuali atas izin suaminya).
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits yang disebutkan pada bab
ini lebih shahih. Hanya saja Imam Malik memahaminya untuk sesuatu
yang nilainya kecil. Dia memberi batasan pada l/3 dan yang kurang
darinya."

Selanjutnya, pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits:

Pertoma, hadits Asma' binti Abu Bakar.
). o .-&t -toe J{ ,F g (Dari Abbad bin Abdullaft). Yakni, Abbad bin

aUauiUtr bin Az-Zubair bin Al Awwam. Asma' yang disebutkan
dalam riwayat itu adalah putri Abu Bakar Ash-shiddiq. Asma' adalah
nenek Abbad bin Abdullah dari pihak bapaknya.

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Ayyub dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Aisyah tanpa ada perantara (yakni tanpa menyebutkan
Abbad bin Abdullah -penerj), sebagaimana dinukil oleh Abu Daud
dan At-Tirmidzi serta dinyatakan shahih oleh An-Nasa'i. Kemudian
dinyatakan dengan tegas oleh Ayyub bahwa Aisyah telah
rnenceritakan hadits itu langsung kepada Ibnu Abi Mulaikah, sehingga
dapat dipahami bahwa Ibnu Abi Mulaikah telah mendengar hadits itu
dari Abbad bin Abdullah, dari Aisyah. Kemudian Aisyah
menceritakan hadits itu langsung kepada Ibnu Abi Mulaikah.

Y efr €i \i (ianganlah menyimpan, niscaya Allah akan

menyimpan atasmu). Maksudnya, janganlah engkau mengumpulkan
dan menyimpannya di dalam tempat dan janga, kikir untuk
menginfakkan agar Allah tidak membalasmu dengan hal serupa. Hal
ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang zakat.
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*g * (dari Fatimah). Dia adalah Fatimah binti Al Mundzir

bin Zubair bin Awwam, putri paman Hisyam bin Urwah, periwayat

yang menerima hadits itu darinya sekaligus istrinya. Adapun Asma'

adalah putri Abu Bakar, nenek Hisyam dan Fatimah dari pihak bapak

dan ibu.

Kedua, hadits Maimunah binti Al Harits RA.

'a.t;:'c-a*i $ ltrtrngguhnya dia memerdekakan budak wanita).

An-Nasa'i meriwayatkan dari Atha' bin Yasar, dari Maimunah, q31

,tt? $6 q US (Sesungguhnya dia memiliki seorong budokwanita

yang berkulit hitam). Saya belum menemukan nama budak wanita

yang dimaksud. Kemudian An-Nasa'i memberi penjelasan dari jalur

lain dari Al Hilaliyah (yakni Maimunah, istri Nabi SAW) bahwa dia

meminta seorang budak kepada Nabi SAW dan beliaupun

memberinya, lalu dia (Maimunah) memerdekakannya.

gt?f q,*bi 'j {l 61 (ketahuilah, seandainya englrau

memberikanrryo kepada bibi-bibimu). Bibi-bibinya juga berasal dari

suku Hilal. Adapun nama ibunya Maimunah adalah Hind binti Auf bin

Zuhair bin Al Harits. Demikian disebutkan oleh Ibnu Sa'ad.

)i\ 'Pi o'6 glt9i ti,iuii 'i di 6i lKetahuilah, sekiranva

engkau memberikannya kepada bibi-bibimu, mako itu lebih besar

pahalanya bagimu).Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjadi dalil

bahwa hibah kepada orang yang memiliki hubungan rahim lebih

utama daripada memerdekakan budak." Pendapat Ibnu Baththal

didukung oleh riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad yang

dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits

Salman bin Amir Adh-Dhabi dari Nabi SAW, ,it* i6;*Jlt dbit:rbl
L,"i* f?t q ,pj (Sedekah kepada orang miskin hanya bernilai

sedekah. Sedangkan sedekah kepada orong yang memiliki hubungan

rahim bernilai sedekah dan mempererat hubungan kekeluargaan

IsilaturuahimJ).
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$Akan tetapi, hal ini tidak berkonsekuensi bahwa hibah kepada

orang yang memiliki hubungan rahim lebih utama secara mutlak,

karena ada kemungkinan orang miskin lebih butuh dan manfaat

sedekah baginya lebih besar

Sementara itu, dalam riwayat An-Nasa'i terdahulu disebutkan,

{-G: 'e '*i |i e '4i ,6i :Sut lNati SAW bersabda,

"ttrngopo ,rSkou tfdak meniadikannya sebagai tebuson terhadap

putri saudaramu daripada menggembala kambing?"). Riwayat ini
menjelaskan alasan mengapa sedekah Maimunah kepada kerabatnya

itu lebih utama, yakni karena kerabatnya sangat membutuhkan

pembantu.

Hadits di atas tidak pula menjadi dalil bahwa mempererat

hubungan kekeluargaan lebih utama daripada memerdekakan budak,

karena hadits itu hanya mengisahkan suatu kejadian yang sangat

khusus. Adapun yang benar bahwa keutamaan dalam hal tersebut

berbeda-beda sesuai keadaan.

Kesesuaian hadits Maimunah dengan judul bab adalah; bahwa

Maimunah seorang yang pandai mengurus hartanya, dan dia

memerdekakan budak miliknya sebelum meminta pendapat Nabi
SAW. Akan tetapi beliau tidak menyalahkannya, bahkan hanya

menunjukkan perkara yang lebih utama. Sekiranya sikap dia dalam

membelanjakan hartanya tidak dibenarkan, maka Nabi SAW akan

membatalkan pembebasan budak yang dia lakukan.

Ketiga, hadits Aisyah RA.

Bagian awal hadits ini merupakan penggalan kisah tentang berita

dusta yang dituduhkan kepada Aisyah. Hal ini akan dipaparkan pada

tafsir surah An-Nuur.

Adapun kalimat "Biasanya beliau SAW membagi untuk setiap

istrinya hari dan malamnya. Hanya saja Saudah..." dan seterusnya

adalah hadits tersendiri. Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini
dalam bab tersendiri pada pembahasan tentang nikah, tanpa

menyertakan bagian awalnl,a sepe(i yang ada pada bab di atas.
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Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits-hadits di bab ini tidak ada

dalil yang membantah pendapat Imam Malik, sebab hadits-hadits

tersebut berkenaan dengan pemberian wanita yang tidak lebih dari 1/3

hartanya." Pemahaman ini cukup baik jika apayang mereka katakan

dapat dibuktikan, yaitu bahwa perbuatan seorang wanita

membelanjakan hartanya tidak dibenarkan bila melebihi ll3 dari

hartanya. Adapun jika lebih dari 113 hartanya, maka tidak

diperbolehkan. Pemahaman ini baik, karena mencakup semua dalil

yang ada.

' "'"i "< 
to' .)i ';; f (Dari Kuraib bahwa MaimunahC4:Fl il*n 

,

memerdekakan). Dalam riwayat Al Mustamli, kata L-i&f diganti

- , o'-,,
dengan 'aWe, sehingga maknanya yang seharusnya Maimunah

memerdekakan budak, berubah menjadi Maimunah memerdekakan

Kuraib (perawi hadits ini dari Maimunah). Ini merupakan kesalahan.

sebab Imam Bukhari telah menyebutkan pada bab berikutnya melalui

sanadini, (J 'atli'g*i (dia memerdekokan budakwanita mililmya).

Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat mu'allaq ini

dikarenakan dua hal:

Pertama, kesesuaian riwayat Amr bin Harits dengan Yazid bin

Abu Habib sehubungan dengan kalimat "dari Kuraib", sebab riwayat

keduanya berbeda dengan rir,l'ayat Muhammad bin Ishaq, dimana dia

menukil dari Bukair lalu menyebutkan "sulaiman bin Yasar" sebagai

ganti Kuraib. Riwayat Muhammad bin Ishaq ini disebutkan oleh Abu

Daud dan An-Nasa'i. Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat Yazid dan

Amr lebih shohih;'

Kedua, dalam riwayat Bakar bin Mudhar dari Amr dinukil

dalam bentuk mursal, "Dari Kuraib bahwa Maimunah

memerdekakan". Artinya, Kuraib menyebutkan kisah yang tidak dia

saksikan langsung. Akan tetapi Ibnu Wahab meriwayatkan dari Amr

bin Al Harits, "Dari Kuraib dari Maimunah". Rirvayat ini dikutip oleh

Imam Muslim dan An-Nasa'i.
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Jalur periwayatan Bakar bin Mudhar yang mu'allaq telah

disebutkan dengan sanad yang moushul oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kami

mendengarnya dari jalur Abu Bakar bin Dalwiyah, dia berkata:

Abdullah bin Shaleh (sekretaris Al-Laits) telah menceritakan kepada

kami dari Bakar bin Mudhar... dan seterusnya.

16. Siapakah yang Lebih Dahulu Diberi Hadiah

t# ut u$ ,it Ji;-7 * ,5-. * :* I S.
. :' .:. ' 

t t

db't jj ,Qi* Ai';t'.**i *t qr hr J, Ct

J$')
.C2.

eJ)

?nt oet u_G AJY ;";e d.u\

)/\'&itk ,'ut?i'F
2594. Bakar berkata: Diriwayatkan dari Amr, dari Bukair, dari

Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas) bahwa Maimunah (istri Nabi

SAW) memerdekakan budak wanita miliknya. Maka Nabi SAW

bersabda kepadanya, "Sekirarqta engkau mempererat hubungan

dengan sebagian bibimu, niscrya lebih besar pahalamu."

at J'ir 6- |i :"ls t7z

.f6 *t;ili jy,ie \,s:iq)
2595. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Kepada

siapakah di antara keduanya aku berikan hadiah?' Beliau bersabda,

'Kepada yang lebih delut pintunya dorimu' ."
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Keteransan Hadits:

(Bab siapakah yang lebih dahulu diberi hadiah). Yakni, pada

saat mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hadiah itu.

Hadits Maimunah menjelaskan hukum apabila orang yang akan

diberi hadiah sama-sama layak mendapatkan hadiah. Pada kondisi

demikian, diutamakan orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

Adapun hadits Aisyah menjelaskan apabila orang yang akan diberi

hadiah memiliki kesamaan dalam semua sifat, pada kondisi ini
diutamakan orang yang lebih dekat posisinya dengan pemberi hadiah.

(Dari Thalhah bin Abdullah [seorang laki-laki dsri bani Taim

bin Muruahl). Dalam riwayat Hajjaj bin Minhal dari syu'bah (seperti

akan disebutkan pada kitab Al Adab), "Aku mendengar Thalhah".

akan tetapi tidak disebutkan nasabnya.

Riwayat pada bab ini telah menghapus kesamaran yang

disebutkan pada pembahasan tentang Syuflah. Kemudian dalam

riwayat Al Ismaili disebutkan, "Dari bani Taim Ar-Rabbab". Tapi

riwayat ini keliru, dan yang benar adalah Taim bin Murrah, yaitu

marga Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal ini selain dinukil oleh

Muhammad bin Ja'far, juga dinukil oleh Yazid bin Harun dari

S1u'bah, seperti disebutkan oleh Al Ismaili. Penjelasan hadits ini
selanjutnya akan dikemukakan pada pembahasan tentang adab.

17. Orang yang Tidak Menerima Hadiah Karena Sebab Tertentu

c 7r./
.- 'l)

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Hadiah pada masa Rasulullah

SAW bernilai hadiah, adapun pada hari ini adalah suap."

Jti)
6

*:
. o .o... '3 .
a Jl r i.rJ-a

c

:'., Jl
$

od r
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2596. Dan Az-Z;.fili, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin

Utbah telah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas RA
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar Ash-Sha'ab

bin Jatsamah Al-Laitsi -salah seorirng sahabat Nabi SAW-
mengabarkan, "Sesungguhnya dia menghadiahkan seekor keledai liar
kepada Rasulullah SAW ketika berada di Abwa' -atau Waddan- dan

beliau sedang ihram, maka beliau menolaknya." Ash-Sha'ab berkata,

"Ketika beliau mengetahui (kekecewaan) di wajahku akibat penolakan

beliau terhadap hadiahku" maka beliau bersabda, 'Kami tidak

bermal<sud menolakhadiahmu, akan tetopi knmi sedang ihram'."

'g,;r ,J6&ht nrG^aat ^;J di * il, uit',; c
,* q\r Ut'l i:,,e :)'!,4 t'*:, *, * h, ;* et
€'# ">w i,sv J. v1^i fui E w i,lG ?: tu,y,ilt
Lii) :i* €!'rl;f li c+-'fr-if i'ri- y: i
itt ,trt ;:y,*3 & 1* yq,?'i:..ie Yt+ .*;;i

!,

i
I
1

t)'
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-. -l ,4?. oz
o)4e l4l) L;> :yrel ;- ; ir: 'ti '"r'i 'l);';''ti 'iv!,
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2597. Dari Urwah bin Zubair, dari Humaid As-Sa'idi RA, dia

berkata, "Nabi SAW mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azad

yang bemama Ibnu Lutbiyah untuk mengurus sedekah (zakat). Ketika

datang, dia berkata, 'Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku'.

Nabi SAW bersabda, 'Mengapa dia tidak duduk di rumah bapalvtya

-qtau rumah ibunya- lalu melihat apakah dia diberi hadiah atau

tidak? Demi Dzat yang jiwoku berada di tangan-Nya, tidak seorang

pun di antara kamu yang mengambil sesuatu melainkan akan datang

pada hari Kiamot sambil membawanya di atas pundaknya. Jika

berupa unta, ia mengeluarkan suaranya, atau sapi akan melenguh.

atau kambing akan mengembik -kemudian beliau mengangkat

tangannya hingga kami melihat putihnya ketiak beliau- [seraya
berdoa]: Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan. Ya Allah, apakah

aku telah menyampaikan...'." Tiga kali.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak menerima hadiah ksrena sebab tertentu).

yakni karena sebab tertentu yang menimbulkan keraguan, seperti

utang atau yang sepertinya.

'l.t...tir * :; P'Jt53 ((Jmar bin Abdul Aziz berkata... dant-' /'/
seterusnya). Atsar ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh

Ibnu Sa'ad, dan di dalamnya dia menyebutkan satu kisah.

Diriwayatkan dari Farrat bin Muslim, dia berkata, , U t* i#,.

9V\ i-Ut'o';ti efui ,'* q'j ,y, €f,- * q. eV C LtAt /l'
,9 ,).+v t ,'Jut ;$,s e'i '& .o[bfui \i "j W i;-ri'Jtut ,rc

t.qt;Jvi tai4ir t'*" *: 7 Vf:: et y lo' ,-& )' J?1';r:ji :&
iil e-.}6, ei e:-*"Ols\ @*o, bin Abdul Aziz ingin memaknn

apel, namun dia tidak mendapati di rumahnya sesuatu yang dapat

digunakan untuk membelinya. Kami pun menunggang kuda

bersamanya. Kemudian dia disambut oleh pemudo-pemuda biara
dengan piring-piring yong berisi apel. Umar bin Abdul Aziz
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mengambil sebuoh apel dan menciumnya, lalu mengembalikonnya ke

piring. Aku pun bertanya kepadarrya mengenai hal itu. Maka dia

berkota, "Alru tidak membutuhkannyo." Aku bertanya, "Bukankah

Rasulullah SAW, Abu Bakor dqn Umar menerimq hadioh?" Dio
menjawab, "Sesungguhnya ia bagi merekn adalah hadiah, dan bagi

pejabat sesudah mereka adalah suop.").

Abu Nu'aim telatr menukil kisah yang lain melalui sanad yang

maushul dalam krtab Al Hilyah dari Amr bin Muhajir, dari Umar bin

Abdul Aziz.

Suap adalatr sesuatu yang diambil tanpa imbalan, dan orang

yang mengambilnya patut mendapatkan celaan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Suap adalah semua harta

diserahkan kepada seseorurng yang memiliki kedudukan

memuluskan persoalan yang tidak halal. Orang yang menerima suap

disebut dengan murtasyi, orang yang memberi sogokan disebutkan

Rasyi, sedangkan omng yang menjadi perantaranya disebut dengan

ra'isy. Sementara itu, telah disebutkan hadits shahih dari Abdullah bin

Amr tentang laknat bagi oftmg yang menyuap dan orang yang

mengambil suap. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia

men-shahih-kannya. [-alu, dalam salah satu riwayat disebutkan laknat

terhadap orang yang menjadi perantara dan orang yang memberi

suap."

Ibnu Al Arabi menambahkan, "Maksud seseorang yang memberi

hadiah itu tidak terlepas dari tiga hal; mengharapkan kecintaan

penerima hadiah, mengharapkan bantuannya, atau mengharapkan

hartanya. Adapun yang paling utama adalah yang pertama. Sedangkan

yang ketiga diperbolehkan, karena diharapkan akan dibalas melebihi

apa yang dihadiahkan, dan terkadang justru disukai jika orang yang

diberi hadiah dalam kondisi membutuhkan dan orang yang memberi

hadiah tidak memaksakan diri. Akan tetapi bila tidak demikian, maka

hukumnya makruh. Terkadang hadiah menjadi sebab timbulnya

kecintaan, namun terkadang sebaliknya. Sementara itu, yang kedua

apabila untuk kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan dan inilah yang

4{YT _ FATHIIL BAARI

yang

demi



dinamakan suap. Bila untuk ketaatan, maka disukai; namun bila untuk

perkara mubah, maka hukurnnya mubah (boleh). Akan tetapi bila

orang yang diberi hadiah bukan seorang hakim, sedangkan bantuan

yang diharapkan adalah untuk menolak kezhaliman atau

menyampaikan kebenaran, maka hukumnya adalah mubah (boleh).

Hanya saja disukai bagi orang yang diberi hadiah tersebut untuk tidak

mengambilnya. Akan tetapi bila yang diberi hadiah adalah hakim.

maka dia haram menerimanya." Demikian nukilan perkataan Ibnu

Arabi.

Makna yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, terdapat

pula dalam hadits marfu'yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ath-

Thabarani dari hadits Abu Humaid, dari Nabi SAW,"J:* Jrll.ir rjr:,;

(Hadiah-hadiah untuk para pejabat adalah pengkhianatan). Dalam

sanad-nya terdapat Ismail bin Abi Ayyasy, sedangkan riwayatnya dari

selain penduduk Madinah dikenal lemah, dan hadits ini termasuk salah

satunya. Dikatakan pula bahwa dia meriwayatkan secara maknau'i

dari kisah Ibnu Lutbiyah (hadits kedua pada bab di atas).

Sehubungan dengan persoalan ini, dinukil pula dari Abu

Hurairah, Ibnu Abbas dan Jabir, yang semuanya dinukil oleh Ath-
Thabarani dalam kitabnya Al Mu jam Al Ausath dengan sanad yang

lemah.

Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua

hadits:

Pertama, hadits Ash-Sha'ab bin Jatsamah tentang kisah keledai

liar yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haji.

Kedua, hadits Abu Humaid tentang kisah Ibnu Lutbiyah, yang

dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-hukum. Pada akhir

pembahasan tentang zakat telah diterangkan nama Ibnu Lutbiyah.

Alasan pencantuman kedua hadits ini pada bab di atas cukup

jelas. Adapun hadits Ash-Sha'ab bahwa Nabi SAW telah menjelaskan

sebab dirinya tidak menerima hadiah, yaitu karena sedang ihram.

Orang ihram tidak dapat memakan binatang buruan yang sengaja
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diburu untuk diberikan kepadanya. Dari hadits ini, Al Muhallab

menyimpulkan bahwa hadiah dari orang yang diketahui hartanya

haram atau hasil dari kezhaliman harus ditolak.

Sedangkan hadits Abu Humaid, sesungguhnya Nabi SAW
mencela perbuatan Ibnu Lutbiyah yang menerima hadiah yang

diberikan kepadanya, karena kedudukannya sebagai seorang pegawai

pemerintah. Kemudian kalimat "mengapo dia tidak duduk di rumah

ibunyo" memberi faidah bahwa sekiranya dia diberi hadiah dalam

kondisi seperti itu, niscaya hukumnya tidak makruh, karena tidak ada

faktor yang menimbulkan kecurigaan.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa hadiah yang diberikan kepada pegawai pemerintah harus

dimasukkan ke dalam kas negara (baitul maa[), dan pegawai yang

diberi hadiah itu tidak dapat memilikinya kecuali jika pemimpinnya

[imam] menyerahkan kepadanya. Selain itu, tidak disukai menerima

hadiah orang yang meminta pertolongan."

18. Apabila Seseorang Menghibahkan atau Menjanjikan Sesuatu,

Kemudian Dia Meninggal Dunia Sebelum Apa yang Akan
Dihihahkan atau Dijanjikan Sampai kepadanya

,yr).G';'i u,*itr'*-qtli;usi ru tt :it;'ss,
'-6 t:i) ,';;)tivj .cui ,slti;l.C'ri; * I ol,

i;:;irA+,:;y;i u,4\ ai).)'-. J:,

Ubaidah berkata, "Apabila t"auuryu *"rringgut Orrr" dan

hadiah telah dipisahkan saat orang yang hendak diberi hadiah masih

hidup, maka hadiah itu untuk ahli warisnya. Tapi bila belum

dipisahkan, maka hadiah itu untuk ahli waris pemberi hadiah."
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Al Hasan berkata, "Siapa saja di antara keduanya yang

meninggal dunia, maka hadiah itu menjadi milik ahli waris orang yang

akan diberi hadiah selama telah diambil alih oleh utusan."

Xi ok ;7 :6'>u g>C

dtl\i#, i*t
.u:,f ; #,etrt14^Yht*

2598. Dari Ibnu Al Munkadir, aku mendengar Jabir RA berkata.

"Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Kalau harta dari Bahrain datang,

aku akan memberimu sekian' (tiga kali)." Sebelum harta itu datang.

Nabi SAW telah wafat. Maka, Abu Bakar memerintahkan seseorang

untuk berseru, "Barangsiapa memiliki janji dengan Nabi SAW atau

piutang, maka hendaklah dia datang kepada kami." Aku datang

kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW menjanjikan
kepadaku." Maka, dia meraup untukku tiga kali.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang menghibahkan atau menjanjikan
sesuatu kemudian ia meninggal dunia sebelum apa yong akan

dihi b ahknn atau dij anj i kan s ampai kepadanya).

Al Ismaili berkata, "Judul bab ini tidak masuk dalam masalah

hibah ditinjau dari sudut manapun."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dia mengatakan demikian
berdasarkan bahwa hibah itu tidak sah kecuali setelah terjadi serah-

terima. Jika tidak, maka tidak dinamakan hibah. Inilah konsekuensi

dari madzhabnya. Akan tetapi bagi merekayang mengatakan hibah itu
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sah meski belum terjadi serah-terima maka mereka tetap

menamakannya sebagai hibah. Seakan-akan Imam Bukhari cenderung

memilih pandangan kedua. Perbedaan pendapat dalam masalah ini
akan sayajelaskan pada bab berikutnya.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak pernah dinukil dari ulama salaf

tentang kewajiban menunaikan janji secara mutlak. Hanya saja dinukil
dari Malik bahwa dia mewajibkan menunaikan janji yang dikaitkan

dengna sebab tertentu." Tampaknya, Ibnu Baththal kurang

memperhatikan keterangan yang disebutkan Ibnu Abdil Ban dari

Umar bin Abdul Aziz serta apa yang dia nukil dari Al Ashbagh.

Demikian pula keterangan dalam Shahih Bukhari yang telah dia
jelaskan pada bab "Orang yang Memerintahkan Menunaikan Janji" di

bagian akhir pembahasan tentang kesaksian.

Ur; Ol (apabila keduanya meninggal dunia). Yakni, pemberi

hadiah dan orang yang diberi hadiah. Adapun perincian antara hadiah

yang dipisahkan dan yang belum dipisahkan merupakan pandangan

pribadinya, yaitu bahwa pengambilalihan yang dilakukan oleh utusan

dapat menggantikan kedudukan orang yang diberi hadiah. Adapun

mayoritas ulama mengatakan bahwa hadiah tidak berpindah ke tangan

orang yang diberi hadiah kecuali setelah ia menerimanya atau diterima
oleh wakilnya.

JyJt q,xi tst U ,s+lit y;1. q ,y c6 ,4fi ,';r;it 'Sri'1 
1,tt

Hasan berkata, "Siapa saja di antara keduanya yang meninggal

dunia, maka hadiah menjadi milik ahli waris orong yang akan diberi
hadiah selama telah diambil alih oleh utusan."). Ibnu Baththal

berkata, "Imam Malik berpendapat seperti pendapat Al Hasan.

Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan, 'Apabila orang yang

membawa hadiah itu adalah utusan orang yang memberi hadiah, maka

hadiah itu menjadi milik ahli waris pemberi hadiah. Tapi bila orang

yang membawanya adalah utusan orang yang akan diberi hadiah,

maka hadiah menjadi milik ahli warisnya'."
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Makna perkataan Abu Ubaidah dan perinciannya terdapat dalam

hadits yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabarani dari Ummu

Kultsum binti Abu Salamah (anak perempuan dari Ummu Salamah).

dia berkata , it *iti 'n ;\,q 
'Jtt'eil, 

?i *j y \t e 'r;t c3ii t:t

lt, g.* ,s1i ti'c'ri ii lf 4rofr e1i 't: ,y ,t 4t11 
tt- e#t

'Jti t;t o€i i,Sa ,u 's9s ,P 'o"ti by J;" Zsti'; (Ketika Nabi sAtr

menikohi Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya,

"sesungguhnya aku telah menghadiahkan kepada Najasyi pakaian

dan beberapa uqiyah minyak kesturi. Aku tidak melihat melainkan

Najasyi telah meninggal dunia dan aku tidak melihat pula melainkan

dikembaliksn kepadaku. Jika hadiah itu dikembalikon kepadaku,

maka ia adalah untulonu." Maka, kejadionnya sama seperti yang

dikatakan oleh beliau). Sanad hadits ini adalah hasan.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang

perbuatan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memenuhi apa yang

dijanjikan Nabi SAW kepada Jabir, sebagaimana yang dijelaskan pada

pembahasan tentang ketetapan 1/5 harta rampasan perang.

Al Ismaili berkata, "Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada

Jabir bukanlah sebagai hibah, tetapi merupakan janji dengan sifat

tertentu. Namun, karena janji Nabi SAW tidak boleh diingkari, maka

mereka menempatkannya sebagai jaminan untuk membedakan antara

beliau dengan selainnya yang bisa saja menepati janji atau tidak

menepatinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa alasan Imam Bukhari

menyebutkan hadits ini adalah untuk menempatkan hadiah yang

belum diserahterimakan pada posisi janji atas hadiah itu. Sementara

itu, Allah memerintahkan untuk menunaikan janji. Hanya saja

mayoritas ulama memahami perintah Allah tersebut sebagai anjuran.

bukan kewajiban.
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19. Bagaimana Serah-Terima Budak dan Barang

*ryiit,-k'oltlftt* F JL*,* c.r'Js:

Ibnu Umar berkata, "Aku sedang menunggang unta yang susah

diatur. Maka Nabi SAW membelinya dan bersabda, 'Ia untulcrnu,

wahai Abdullah'."

';, ,iG ci:L \t *, d:H ;t )r*)t * ^<)) ,ji rt *
i6 .t* w"6:;i FA;4t',L; +\' ;*'i; ,s';,
' dtt ,&, f i' J:" l:t );, j\nr#t ,r r:.:L:;;

i z /cr"-ic &', ist;:* ,:i';;i 'jd .J LL\v"S;\t :)w ,X11o 
u" J,n',1

.alfi e_t :Jw At rW ,Jv .6 v, el; lw
25gg.Dari Ibnu O, ,rurO ah,-dariAl Miswar bin Makhramah

RA, dia berkata, "Rasulullah SAW membagi-bagikan pakaian, dan

beliau tidak memberikan sedikit pun kepada Makhramah. Maka
Makhramah berkata, 'Wahai anakku, berangkatlah bersama kami
kepada Rasulullah SAW!' Aku berangkat bersamanya dan dia berkata,

'Masuklah dan mintakanlah kepada beliau untukku'." Al Miswar
berkata, "Aku pun memintakan kepada beliau untuknya. Maka Nabi
SAW keluar kepadanya dan membawa satu pakaian lalu bersabda,

'Kami menyimpan ini untuhnu'." Al Miswar berkata, "Dia

[Makhramah] memandangi pakaian itu." Dia berkata, 'Makhramah

telah ridha."

.1' + uu :tr :Jvt
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Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana seralt-terima budak dan barang). Yakni, budak
dan barang yang dihibahkan.

Ibnu Baththal berkata, o'Menurut para ulama, cara serah-terima
hibah adalah pemberi hibah rnenyerahkan kepada penerima, lalu
penerima menguasai apa yang dihibahkan kepadanya." Dia berkata.
"Kemudian para ulama berselisih tentang apakah penguasaan pihak
penerima terhadap barang yang dihibahkan termasuk syarat sahnya
hibah?"

Ibnu Baththal menukil perbedaan pendapat dalam masalah ini.
Kesimpulannya adalah; menurut mayoritas ulama hibah tidak
sempurna kecuali setelah diambil alih oleh penerima hibah.
Sedangkan menurut pendapat lama Imam Syaf i -dan juga pendapat
Abu Tsaur serta Daud- bahwa hibah dianggap sah dengan adanya
akad itu sendiri.

Dari Imam Ahmad dikatakan, "Hibah telah sah meski belum
diserahterimakan jika yang dihibahkan adalah barang tertentu."
Adapun pendapat Imam Malik sama seperti pendapat Imam Syafi,i,
hanya saja Imam Malik berkata, "Apabila orang yang memberi hibah
meninggal dunia sebelum serah-terima dan jumlahnya melebihi 1/3
harta warisan, maka perlu izin ahli warisnya."

Judul bab ini sendiri berkenaan dengan tata cara serah-terima.
bukan dasarnya. Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan
kepada pendapat mereka yang mempersyaratkan serah-terima yang
sebenarnya dalam hibah, bukan sekadar pelepasan kekuasaan dari
pemberi hibah. Pandangan ini akan saya sebutkan kembali setelah 3

bab.

* f A, U? ,'re it Srii lttnu (Jmar berkota, "Aku sedang

menunggang unta yang susah diotur."). Hadits ini telah disebutkan
dan dijelaskan dengan tuntas pada pembahasan tentang jual-beli. Pada

bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Miswar bin
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Makhramah mengenai kisah bapaknya dalam hal pembagian pakaian,

yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kalimat "Beliau bersabda, 'Kami menyimpan ini untukmu'." Al
Miswar berkata, "Dia [Makhramah] memandangi pakaian itu." Dia

berkata, "Makhramah telah ridha."

Ad-Dawudi berkata, "Lafazh terakhir termasuk ucapan Nabi

yang disebutkan dalam konteks pertanyaan, yakni 'Apakah engkau

ridha?"' Sementara itu, lbnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan

lafazh itu adalah ucapan Makhramah sendiri."

20. Apabita Seseorang Menghibahkan Sesuatu, Lalu Diambil Alih
oleh Pihak Lain Tanpa Mengatakan "Aku Telah Menerimanya"

yht tb l:t{;r J\,prie i,su ^*?nt d;;;} ,r.i ;
.oU) € ,*trl;;t,ju t':lri 6j :Jw .'.^{J^ i)w *":
1fyJ ip t-*';ti'#'T iJs,y ,iu Wr'l*J ils
i; ,iu ,'l ,iu tx; ';,*, 'r-bi 'oi Ab* i'J\e., :'Jti

\ia.'6.il :Jw ,li *"#tL;\ !1 :C\i o ,p,
t "3iu36 qltj rl' J;, 6 9 e;f & 'iu . i,UG

.'t,n;li i.J;ii.+ir ,ju . $ i';i ,;ivi W\;
2600. D'^ Az-zuhi, 0"., nulruia ;,:;*r-u,riun, dari Abu

Hurairah RA, dia berkata, "seorang laki-laki datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku telah binasa'. Beliau bertanya,

'Apa yang terjadi?' Laki-laki itu berkata, 'Aku bercampur dengan

istriku pada (siang hari) bulan Ramadhan'. Beliau bertanya, 'Apakah

engkau mendapatkan seorong budak [untuk engkau merdekakonJ?'

Laki-laki itu menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, 'Apakah engkau
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mampu berpuasa dua bulan berturutlurut?' Laki-laki itu menjawab,

'Tidak'. Beliau bertanya, 'Apakah engkau mampu memberi makan 60

orang miskin?' Laki-laki itu menjawab, 'Tidak'." Abu Hurairah

berkata, "Akhimya seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang

sambil membawa araq ldan araq adalah keranjang] yang berisi kurma.

Nabi SAW bersabda, 'Pergi dan bm,valah ini, kemudian

sedekohkanlah' . Laki-laki itu berkata, 'Kepada orang yang lebih butuh

daripada ,kami wahai Rasulullah? Demi Dzat yang Mengutusmu

dengan kebenaran, tidak ada di antara dua laabqhi penghuni rumah

yang lebih butuh daripada kami'. Kemudian beliau SAW bersabda,

'Pergilah dan berikon makan kepada keluargamu' ."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang menghibahkan sesustu lalu diambil alih
oleh pihak lain tanpa mengatakan "Aku telah menerimany,enya").

Yakni, yang demikian itu diperbolehkan. Bahkan Ibnu Baththal

menukil kesepakatan ulama yang membolehkan hal itu. Menurutnya,

pengambilalihan dalam hibah merupakan puncak penerimaan.

Tampaknya, dia kurang teliti sehingga mengabaikan madzhab Syaf i,
karena para ulama madzhab Syaf i mensyaratkan ucapan

"penerimaan" pada hibah dan tidak mempersyaratkannya pada hadiah,

kecuali hibah yang berada dalam jaminan. Seperti seseorang

mengatakan "Merdekakanlah budakmu untukku", lalu pemilik
memerdekakan budaknya untuk orang itu, maka budak tadi masuk

dalam kepemilikan orang tersebut sebagai hibah dan dimerdekakan

atas namanya tanpa disyaratkan kata "terima".

Kebalikan pemyataan Ibnu Baththal adalah perkataan Al
Mawardi, "Al Hasan berkata, kata 'terima' dalam hibah tidak

diperhitungkan seperti memerdekakan budak." Kemudian dia

berkomentar, "Ini adalah pendapatnya yang men,valahi pendapat

3 
Laabah adalah tempat yang banyak terdapat hatu-batu hitam. Tempat seperti ini terdapat di kedua tepi

kota Madinah. Maka, maksud perkataan laki-laki itu adalah; tidak ada seorang pun penduduk Madinah
yang lebih butuh danpada kami -penerj.
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mayoritas ulama. Al Hasan dalam hal ini telah menyelisihi seluruh
ulama, kecuali bila yang dia maksudkan adalah hadiah, maka ada
kemungkinan dibenarkan." Padahal, mensyaratkan kata ..terima,,

dalam hadiah merupakan salah satu pandangan dalam madzhab
Syaf i.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah
tentang kisah laki-laki yang menggauli istrinya pada siang hari bulan
Ramadhan, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang puasa.

Adapun maksud disebutkannya di tempat ini adalah; Nabi SAW
memberikan kurma dan laki-laki itu mengambilnya tanpa mengatakan
"Aku telah menerimanya" setelah Nabi SAW bersabda kepadanya,
"Pergilah dan berikan makan kepada keluargamu".

Para ulama yang mempersyaratkan kata "terima', dalam hibah
dapat menjawab bahwa hadits ini mengisahkan peristiwa yang khusus
sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Apalagi hadits itu tidak
menyatakan dengan tegas tentang "penerimaan,, ataupun penafiannya.

Sementara itu, Al Ismaili memberi tanggapan bahwa dalam
hadits yang disebutkan tidak ada keterangan bahwa pemberian
tersebut adalah hibah. Bahkan ada kemungkinan ia adalah sedekah
(zakat), sehingga Nabi SAW berkedudukan sebagai pembagi dan
bukan pemberi hibah.

Kemungkinan apa yang dikatakan Al Ismaili sangat kuat, karena
dalam riwayat pada pembahasan tentang puasa telah dinyatakan
dengan tegas bahwa kurma tersebut adalah sedekah. Namun,
sepertinya Imam Bukhari cenderung untuk mengatakan tidak ada
perbedaan apakah kurma tersebut hasil sedekah atau hibah.

21. Apabila Seseorang Menghibahkan Utang kepada Orang Lain

iy1-r' W *Ur;)r--^y.,e
z t '.., : . r.o,

f :rb.Jl ,f q Ju
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^blX"'"r; ^)L 
il ak"; |&j y\t * 4t Sv, .o1-', h)

\' -+ *''* 
r' fr' iJr':hlfritr I

Syu'bah berkata dari Al Hakam, "Yang demikian itu
diperbolehkan."

Al Hasan bin Ali AS menghibatrkan utangnya kepada seorang

laki-laki.

Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang ada hak orang lain

padanya, maka hendaklah dia memberikannya atau minta dihalalkan

darinya."

Jabir berkata, "Bapakku terbunuh sementara dia masih memiliki

utang, maka Nabi SAW meminta para pemilik piutang untuk

menerima buah di kebunku dan menghalalkan bapakku."

I' i* i'tc oi ly i f ';t 4- ,'Jv 7V it ,f'q);Jt'*llv tV *f ;; I ;tt;of ';;i t1?" ?',t q",
,('6t ,:^ilK'rL; *r h, 

'*u 
nt';;r'q:b ,e\L

i' & it JyrW * u'iy oitrir::, ,yy';1;'ik
iu'oyl,,lr;.r*L,iu',fi |#:4 lt,P.c *t y
,f )", :;J e Gt't Fr rq -:tbi {€bi 'i:,- t:)L r--ri .iu'

J ;, ; d 4 " f o, 6'qr;&b'W,q!,:';;
J:" !ti;;iwu:'^f;il;lg'rt *, y\, ;* |,
i L'k.ti i,sw .* U --J9 r'r- ?t,A.*i ^)L i'
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it'J'-'j l!:\ hL s;,r ;p, 'eit a;
260l.Dari Ibnu Syihab, dia berkata' ,*., fu'uU bin Malik telah

menceritakan kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan

kepadanya, "sesungguhnya bapakku terbunuh pada perang Uhud

sebagai syuhada, maka para pemberi utang berlaku keras dalam

menuntut hak-hak mereka. Aku pun datang kepada Rasulullah SAW

dan berbicara dengannya, maka beliau meminta mereka untuk

menerima buah di kebunku dan menghalalkan bapakku, tetapi mereka

menolaknya. Nabi tidak memberikan kepada mereka dan tidak pula

membagi-bagikan untuk mereka. Akan tetapi beliau bersabda,'Aku

alran dotang kepadamu besok, insya Allah'. Keesokan harinya, beliau

datang kepada kami di pagi hari. Beliau berkeliling di kebun kurma

dan memohon keberkahan dalam buahnya. Aku memanennya dan

melunasi hak-hak mereka, dan buah tersebut masih tersisa pada kami.

Kemudian aku datang kepada Rasulullah yang saat itu sedang duduk,

lalu mengabarkan kepadanya tentang hal itu. Maka Rasulullah

bersabda kepada lJmar, 'Dengarkan -saat itu Umar sedang duduk-

wahai Umar'. Dia berkata, 'Apakah kami belum mengetahui bahwa

Engkau adalah Rasulullah? Sungguh Engkau benar-benar

Rasulullah'."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila seseorang menghibahkan utang kepada orang

lain), yal,rri hal ini sah meskipun orang yang diberi hibah itu atau

wakilnya belum menerimanya.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ulama

tentang sahnya membebaskan utang jika pihak pengutang

menerimanya. Hanya saja mereka berbeda pendapat apabila seseorang

menghibahkan piutangnya yang ada pada seseorang kepada orang

lain. Bagi mereka yang menjadikan 'serah-terima' sebagai syarat

sahnya hibah, maka mereka tidak membenarkan hibah seperti di atas.

Namun, mereka yang tidak mempersyaratkannya telah menganggap
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nya sah. Hanya saja Imam Malik mensyaratkan diseratrkannya surat

bukti utang kepada penerima hibah. Bila tidak ada surat bukti, maka
hendaknya dipersaksikan atau diumumkan."

Dalam madzhab Syaf i terdapat dua pendapat; Al Mawardi
menegaskan bahwa hibah seperti itu tidak sah. Akan tetapi, Al Ghazali
serta ulama yang sependapat dengannyajustru menyatakannya sah.

Sebagian ulama mengatakan batrwa perbedaan pendapat dalam
masalah hibah utang kembali kepada perbedaan jual-beli utang.

Apabila kita membolehkan menjual piutang kepada orang lain, maka
hibah dalam hal ini lebih diperbolehkan lagi. Adapun jika kita tidak
memperbolehkan menjual piutang, maka dalam masalah hibah ada

dua pendapat seperti di atas.

"J.E 'i ,{t1At ;f 'e35 
S,o lSyu'bah berkata: Diriwayatkon dari

Al Hakam, "Yong demikian diperbolehkan'). Ibnu Abi Syaibah
menyebutkan Atsar ini melalui sanad yang moushul dari Abu Daud.
dari Syu'bah, dia berkata, "Al Hakam berkat4 'Ibnu Abi Laila -yakni
Muhammad bin Abdunahman- datang kepadaku dan bertanya tentang
seseorang yang memiliki piutang pada orang lain, lalu dia
menghibahkan kepada orang yang berutang, bolehkah bagi yang
menghibahkan untuk mengambilnya kembali?' Aku berkata, 'Tidak
boleh'." Syu'bah berkata, "Aku menanyakan hal itu kepada Hammad.
maka dia berkata, 'Bahkan dia boleh mengambilnya kembali'."

i:: iiq.\i # "',* 
^)b'i oe i :*i * \, & er S,6i

(Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yong ada hak orang lain
padanya makn hendaklah dia memberikannya atau minta diholalkan
darinya."), yakni minta dihalalkan oleh pemilik hak. Riwayat ini
disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Musaddad dalam
Musnad-nya dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi

SAW, 'i'^iW. ti eSla,* e y" r;\ o,g ';,. (Barongsiapa yang ada

hak orang lain padanya, makn hendoffiah dia memberikannya atau
minta dihalalkan olehnya [yalvti oleh pemilik hakJ).
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Riwayat yang semakna dengan ini telah disebutkan dengan
sanad yang maushul dalarn pembahasan tentang perbuatan aniaya.
Adapun sisi penetapan dalil tentang bolehnya menghibahkan piutang
adalah; bahwa Nabi SAW menyamakan antara memberikan hak itu
kepada pemiliknya atau minta dihalalkan. Lalu, dalam har penghalalan
tidak disyaratkan adanya serah-terima.

,frl'e ,\A Jui (Jobir berkata, bapakku dibunuh... dan

seterusnya). Imam Bukhari menyebutkannya pada bab di atas melalui
sanad yang lengkap dengan matan yang lebih sempurna.
Kesesuaiannya dengan judul bab dapat diambil dari lafazh, Ut Jti
iriitrr y.6 ? lpi oip .'s.t: ,u7 *, y io' o,; (Nabi sAW
meminta para pemilik piutang pada bapaknya Jabir untuk menerima
buah di kebunnya lalu menghalalkannya). Sekiranya mereka
menerima permintaan ini, niscaya hal itu sama seperti pembebasan
tanggungan terhadap sisa utang, dan ia memiliki makna yang sama
dengan judul bab, yaitu menghibahkan piutang. Kalau hal ini tidak
diperbolehkan, niscaya Nabi SAW tidak akan memintanya.

22. Hibah kepada Satu Orang untuk Sekelompok Orang

-AkG *iVt:t,* s,i iti y / rw.it;iuG,
.*i ';; ,li it irtJ i. qWi i, ,4au..tc

Asma' berkata t.puau at q*i* uin Muhammad dan Ibnu Abi
Atiq, "Aku mewarisi dari saudara perempuanku, Aisyah, harta di
Ghabah, dan Muawiyah membayarnya kepadaku seharga 100.000.
Maka, itu untuk kamu berdua."
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y\'* dtoi;t\t-u, * i,b * f:, oj *
|5*,L.\iyq"*'),t* * *j,ii* 7t1' e) *t
ti:lL #r;r\* c:Jw,:o'ui;5;Li d.+il 'f4

:! €^t .tli-;it:t,S;;

2602. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad RA.

"sesungguhnya Nabi SAW diberi minuman dan beliaupun minum.

sementara di sebelah kanannya ada seorang pemuda dan di sebelah

kirinya para orang tua. Beliau bersabda kepada pemuda itu,'Jiko
englrau mengizinkanku, niscaya aku alan memberikan kepado

mereks' . Pemuda ifu berkata, 'Aku tidak akan mendahulukan seorang

pun atas bagianku darimu, wahai Rasulullah!' Makq beliau

mengembalikan minuman tersebut ke tangan pemuda itu."

Keteransan lladits:

(Bab hibah kepada satu orang untuk sekelompok orang\. Yakni.

diperbolehkan meskipun apa yang dihibahkan itu sesuatu yang belum

dibagi.

Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari adalah

menetapkan bolehnya menghibahkan sesuatu yang belum dibagi, dan

ini merupakan pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Abu

Hanifah." Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa hal itu tidak berlaku

secara mutlak. Bahkan, mesti dibedakan antara sesuatu yang mungkin

dibagi dan yang tidak. Lalu, yang dijadikan pedoman adalah ketika

akan diserahterimakan, bukan saat transaksi.

'-A'i lcjiii (Asma' berkata). Dia adalah putri Abu Bakar Ash-

Shiddiq. Adapun Al Qasim bin Muhammad adalah cucu Abu Bakar.

yakni anak dari saudara laki-laki Asma'. Sedangkan Ibnu Abi Atiq

adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Atiq Muhammad bin

Abdurrahman bin Abu Bakar, juga anak dari saudara laki-laki Asma'.
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Catatan

Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi kata

sambung "dan" pada kalimat "dan Ibnu Abi Atiq" tidak dicantumkan,

sehingga riwayat itu berbunyi: "Al Qasim bin Muhammad bin Abi
Atiq". Tentu saja ini adalah kesalahan dan tidak sesuai dengan judul

bab.

*,t.V O*i'* uit (Aku mewarisi dari saudara perempuanku,

Aisyah). Ketika Aisyah RA meninggal dunia, maka dia diwarisi oleh

dua orang saudara perempuannya (Asma' dan Ummu Kultsum), serta

anak-anak saudara laki-lakinya (Abdunahman). Dia tidak diwarisi

oleh anak-anak dari saudara laki-lakinya yang bernama Muhammad,

karena mereka bukan saudara kandung. Seakan-akan Asma' ingin

menenteramkan hati Al Qasim dengan perbuatannya itu, lalu
menyertakan pula Abdullah yang juga tidak mewarisi Aisyatr karena

terhalang oleh bapaknya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang

kisatr Nabi memberi minum dengan mendahulukan orang yang berada

di sebalah kanan. Hadits ini sendiri telah disebutkan pada pembahasan

tentang perbuatan aniaya dan akan dijelaskan secara detail pada

pembahasan tentang minuman.

Al Ismaili mengkritik bahwa dalam hadits Sahal bin Sa'ad tidak
ada keterangan seperti pada judul bab. Namun, yang ada hanya sikap

lembut Nabi SAW terhadap Sahal. Lalu, Al Ismaili berbicara panjang

lebar mengenai hal itu. Yang benar -seperti dikatakan oleh Ibnu

Baththal- bahwa Nabi SAW meminta kepada pemuda itu untuk
menghibahkan bagiannya kepada orang-orang tua. Sementara

bagiannya pada air itu bercampur tanpa ada batasan. Hal ini
menunjukkan bolehnya menghibahkan sesuatu yang belum dibagi.
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23. Hibah yang Telah Diterima dan yang Belum Diterima, serta
yang Telah Dibagi dan yang Belum Dibagi
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2604. Dari Muharib, aku mendengar Jabir bin Abdullah RA
berkata, "Aku menjual seekor unta kepada Nabi SAW saat bepergian
(safar). Ketika kami sampai di Madinah, beliau bersabda, 'Datanglah
ke masjid dan shalat 2 rakaat'. Lalu, beliau menimbang."

.?* * i''
Nabi SAW dan para sahabat menghibahkan untuk penduduk

Hawazin harta rampasan perang dari mereka dan harta tersebut belum
dibagikan.

2603. Dari Muharib, dari Jabir RA, "Aku mendatangi Nabi
SAW di masjid, maka beliau melunasi dan menambahkannya

untukku."
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Syu'bah berkata, "Menurutku, maksudnya adalah 'Beliau
menimbang untukku dan melebihkannya. Sebagian harta itu masih ada

padaku hingga didapatkan oleh penduduk Syam pada peristiwa Al
Harrah'."

\t 'u ^t 
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2605. Dari Sahal bin Sa'ad RA, "Bahwasanya Rasulullah SAW
diberi minuman dan di sebelah kirinya ada pemuda sedangkan di
sebelah kanannya terdapat orang-orang tua. Maka beliau bertanya
kepada pemuda itu, 'Apaknh engkau mengizinknnku untuk
memberiknn kepada mereka?' Pemuda itu berkata, 'Tidak, demi
Allah, aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas bagianku
darimu'. Maka beliau mengembalikannya ke tangan pemuda itu."

&hr '*:r6;; 
sri *'*(:'+:Ju'tji. ** *

'i)r.>i i.e'i.; *) *\t "e l' );, ,p,Y).ors :JG 
l

6:pG L '; f:?t :Juj ..lr;,',yst 
-U 

"ayi t;rl, =Jd j

6\?v ,iC * i ,pf e, ol*'"; I r:y,riui ,;rl 
I.;at'€i;iif i tyit1.s:ra,G 
I

26k6.Dari Syu'bah, dari Salamah, dia berkata: Aku mendengar I
Abu Salamah menceritakan dari Abu Hurairah RA, "seseorang I
memiliki piutang pada Rasulullah SAW. Maka para sahabat I
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sesungguhnya pemilik luk mempunyai hak untuk bicara'. Beliau
bersabda, 'Belilah untubtya unta yang umurnya sama dengan umur
untonyo, lalu berikan kcpadanya'. Mereka berkata, 'Kami tidak
mendapati yang sama umurnya, tapi yang ada hanyalah yang lebih tua

dari untanya'. Beliau bersabd4 'Belilah unta itu dan berikan
kepadanya, koreno sesungguhnyo yang terbaik di antara knmu adalah
yang paling baik dalam melunasi utang' ."

Keterangan Hadits:

(Bab hibah yang telah diterima dan yang belum diterima, serta
yang telah dibagi don yang belum dibagi). Masalah hukum
menghibahkan sesuatu yang sudah diterima telah dijelaskan

sebelumnys. $sdangkan maksud menghibahkan sesuatu yang belum
diterima adalah secara hakiki. Adapun penerimaan secara

maknawi (simbolis) adalah suatu keharusan, karena kisah tentang
menghibalrkan harta rarnpasan perang kepada penduduk Hawazin
sebelum dibagi pada dasarnya telah mereka terima secara maknawi.

Oleh karena itu, ia tidak dapat dijadikan hujjah untuk membolehkan

menghibahkan sesuatu sebelum diterima, sebab penerimaan mereka

terhadap harta itu telah terjadi secara maknawi, dimana mereka telah

menguasainya meskipun belum dimiliki secara perorangan.

Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa dalam masalah

hibah ini disyaratkan penerimaan barang yang dihibahkan secara

hakiki, bukan hanya secara maknawi, berbeda halnya dengan jual-beli.

Hal ini juga menjadi salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i.

Adapun hukum menghibahkan sesuatu yang telah dibagi cukup
jelas. Sedangkan menghibahkan sesuatu yang belum dibagi
merupakan maksud utama dari judul bab ini. Masalah ini dikenal

dengan menghibahkan sesuatu yang dimiliki bersama.

Mayoritas ulama membolehkan menghibahkan sesuatu yang

dimiliki bersama kepada sekutu maupun orang lain, baik telah dibagi
ataupun belum. Sementara itu, dari Abu Hanifah dikatakan bahwa
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menghibahkan satu bagian dari sesuatu yang belum dibagi, baik

dihibahkan kepada sekutu maupun orang di luar persekutuan, adalah

tidak sah.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dan saya telah

menjelaskan cara penetapan dalil dari hadits ini dalam masalah

menghibahkan sesuatu yang belum dibagi. Setelah itu, Imam Bukhari

menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang

memiliki piutang pada Nabi SAW, dimana beliau bersabda, "Belilah

untuknya unta yang umurnya sama dengan umur ttntonya", yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang memberi pinjaman, dimana

penetapan dalil dari hadits tersebut untuk masalah dalam bab ini

cukup jelas.

24. Apabila Sekelompok Orang Menghibahkan kepada Suatu

Kaum
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2607-2608. Dari Ibnu S.vihab, dari Urwah, bahwasanya Marwan

bin Al Hakam dan Al Miswar bin Makhramah menceritakan

kepadanya, "sesungguhnya Nabi SAW bersabda ketika didatangi oleh

utusan Hawazin dalam keadaan masuk Islam. Mereka meminta

kepada beliau agar mengembalikan harta dan tawanan perang dari

mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, 'Bersamaku ada

orang-orang seperti yang kalian lihat, dan pembicoroan yong paling

aku sukai adalah yang paling benar. Pilihlah salah satu dari dua

kelompok; entah towanan perang atau harta. Aku memberi tempo

kepada kolian'. (lalu Nabi SAW menunggu mereka selama belasan

hari ketika beliau kembali dari Thaif). Ketika tampak bagi mereka

bahwa Nabi SAW tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali

salah satu dari dua kelompok itu, maka mereka berkata, 'Kami

memilih tawanan perang'. Beliau SAW berdiri di antara kaum

muslimin dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya-

kemudian bersabda,' Amma ba'du... sesungguhnya saudara-saudara

kalian ini teloh datang kepada kita dalam keadaan bertaubat, dan

sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka

tawanan perang yang terdiri dari kaum mereka. Barangsiapa di
qntara kamu ada yang dengan suka rela menerima hal itu, makr

hendaklah dia melakukannyct; dan barangsiapa tetap ingin memiliki
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bagiannya hinggo kami memberilan kepadanya harta rampasan

perong yang pertoma kali diberikan oleh Allah kepado kami, maka

hendaklah dia melakukannyo'. Orang-orang berkata, 'Kami
melakukannya dengan suka rela untuk mereka, wahai Rasulullah!'
Beliau bersabda kepada mereka, 'Sesungguhnya kami tidak tahu siapa

yang mengizinkan di antara knmu dan siapa yang tidak mengizinkan.

Kembalilah kalian hinggo datang kepada kami orang-orong arif di
antara mereka'. Setelah itu, mereka datang lagi kepada Nabi SAW
dan mengabarkan bahwa mereka telah menerima hal itu dengan

senang hati dan mengizinkannya."

Demikianlah yang sampai kepada kami tentang tawanan

Hawazin. Inilah akhir dari perkataan Az-Zuhi. Yaitu, kalimat
"Demikianlah yang sampai kepada kami..."

Keteransan Hadits:

(Bab apabilo sekelompok orang menghibahkan kepada satu
knum). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan tambahan, "Atau
seseorang menghibahkan kepada sekelompok orang, maka itu
diperbolehkan". Akan tetapi tambahan ini tidak dibutuhkan, karena

persoalannya telah dibahas sebelumnya pada bab tersendiri.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Miswar tentang kisah

tawanan Hawazin, dan akan dijelaskan pada bab "Perang Hunain"
dalam pembahasan tentang peperangan. Adapun sisi penetapan dalil
dari hadits ini terhadapjudul bab cukupjelas, sebab orang-orang yang

mendapatkan harta rampasan perang -dalam hal ini terdiri dari

sekelompok orang- telah menghibahkan harta rampasan perang

tersebut kepada mereka yang telah dirampas hartanya dalam

peperangan itu, yaitu kaum Hawazin. Adapun hubungan hadits dengan

tambahan judul bab yang disebutkan oleh Al Kasymihani adalah;

bahwasanya Nabi SAW memiliki bagian tersendiri dan dihibahkannya

pula kepada mereka. Atau, dari sisi bahwa beliau meminta kepada
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para sahabat untuk menghibahkan bagian mereka kepadanya. Lalu,

beliau menghibahkannya lagi kepada kaum Hawazin.

25. Orang yang Dihibahkan Sesuatu kepadanya dan di Sisinya

Terdapat Orang-orang yang Duduk Bersamanya, maka Ia Lebih

Berhak Terhadap Hibah itu

U-;y, ;'3tt?;i)L'oi or? u.t f i<'ii
Y.'z

Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa teman-teman yang duduk

dengannya menjadi sekutu baginya (terhadap hibah rtu). Akan tetapi.

riwayat ini tidak shahih.
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2609. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi

SAW, beliau mengambil (mengutang) unta dengan umur tertentu, lalu

pemilik unta itu datang menagihnya. Mereka pun berkata kepadanya.

Maka beliau bersabda, "sesungguhnya bagi pemilik hak mempunyai

hak bicora." Kemudian beliau melunasinya dengan unta yang

nmumya lebih tua seraya bersabda, "Yang paling boik di antara kamu

adalah yang paling baik dalam melunasi utong."
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2610. Dari lbnu Umar RA bahwa dia bersama Nabi SAW dalam

perjalanan (sa/br), dan dia menunggang unta milik Umar yang sulit
diatur. Unta itu biasa mendahului Nabi SAW, maka bapaknya berkata,
'Wahai Abdullah! Tidak boleh ada seorang pun yang mendahului
Nabi SAW'. Nabi SAW berkata kepadanya, 'Juallah unta itu
kepadaku'. Umar berkata, 'Ia untukmu'. Nabi SAW membelinya
kemudian bersabda, 'Io untulonu, wahai Abdullah, lakukan
terhadapnya apo yang engkau kehendaki' ."

Keteranqan Hadits:

(Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa teman-teman yang duduk
bersamanya menjadi selafiu boginya [terhadap hibah ituJ. Akan tetapi
riwayat ini tidak shahih). Riwayat ini dinukil dari Ibnu Abbas melalui
jalw marfu' dan juga mauquf. Riwayat yang mauqy'memiliki sanad
yang lebih baik daripada yang marfu'.

Riwayat yang marfu'disebutkan Abd bin Humaid dengan sanad
yalrg maushul day', Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas,
dari Nabi SAw, q.t:ts? C i,;,a:*i"fi-y'n U-9i'st (Barangsiapa

diberi hadiah dan di sisinya ada suatu kaum, maka mereka menjadi
selatunya dalam hadiah itu). Dalam sanad riwayat ini terdapat
seorang periwayat bernama Mindal bin Ali yang dikenal sebagai
periwayat yang lemah.

Riwayat serupa dikutip pula oleh Muhammad bin Muslim Ath-
Tha'ifi dari Amr. Hanya saja ada perbedaan pada Abdurrazzaqtentang
apakah sanad-nya morfu' atau mauquf. Hanya saja yang masyhur
darinya bahwa riwayat tersebut mauquf, dan inilah yang lebih akurat.

Kemudian riwayat ini didukung oleh riwayat yang marfu' dari
hadits Al Hasan bin AIi dalam Musnad Ishaq bin Rohcrwaih, dan satu
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hadits dari Aisyah yang dikutip oleh Al Uqaili, akan tetapi sanad

keduanya lemah. Al Uqaili berkata, "Tidak ada satu pun riwayat yang

shahih dari Nabi SAW mengenai masalah ini."

Ibnu Baththal berkata, "sekiranya hadits Ibnu Abbas itu shqhih,

maka dipahami bahwa yang dimaksud adalah hadiah yang sedikit,

dimana pada umumnya manusia tidak merasa keberatan untuk

menikmatinya bersama teman-temannya. "

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang kisah seorang laki-

laki yang memiliki piutang pada Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda.

"Belilah untuknya unta yang samo dengan umur untanya."

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang mencari

pinjaman. Adapun sisi penetapan dalil darinya untuk masalah di bab

ini adalah; bahwasanya Nabi SAW menghibahkan kelebihan umur

pada unta yang digunakan untuk membayar kepada pemilik piutang

dan tidak menyertakan orang lain pada hibah itu. Ini merupakan

pandangan pribadi Imam Bukhari yang menyamakan hukum hibah

dan hadiah, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang perbuatan Nabi SAW yang

menghibahkan kepadanya unta yang sedang dinaikinya, yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang jual-beli.

Adapun dalil untuk masalah pada bab ini cukup jelas, seperti

yang dijelaskan pada hadits Abu Hurairah. Hanya saja hal ini dikitik
oleh Al Ismaili. Namun, tampaknya Imam Bukhari hendak

menyamakan sesuatu yang telah dibagi dengan yang belum dibagi.

atau yang sedikit dengan yang banyak, karena tidak ada keterangan

yang membedakannya.
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26. Apabila Seseorang Menghibahkan Unta kepada Orang Lain,
dan Penerimanya Sedang Menunggang Unta itu, maka Ini

Diperbolehkan
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2611. Dari Amr, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami pernah
bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan (safar), dan saat itu aku
menunggang unta yang sulit diatur. Nabi SAW bersabda kepada
Umar, 'Juallah unto itu kepadaku!' Umar pun menjualnya. Maka
Nabi SAW bersabda, 'Ia untulonu, wahai Abdullah!|."

Keteransan:

(Bab apabila seseorang menghibahkan unta kepado orang lain
dan penerimanya sedang menunggang unta itu, maka ini
diperbolehkon). Maksudnya, pelepasan kekuasaan menempati posisi
perpindahan hak milik, dan yang demikian itu dinamakan sebagai
serah-terima, dan hibah pun dinyatakan sah. Adapun sisi penetapan
dalil dari hadits terhadap persoalan ini telah dikemukakan terdahulu.
Hadits ini sendiri telah dijelaskan pada bab "Apabila Seseorang

Membeli Sesuatu lalu Menghibahkannya Saat itu Juga", dalam
pembahasan tentang j ual-beli.

27. Menghadiahkan Sesuatu yang Makruh Dipakai
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26l2.Dari Nafi', a*i Abdullah bin Umar *, *u berkata.

"rUmar bin Khaththab melihat pakaian sutra di depan pintu masjid-

Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah! Sekiranya engkau membelinya

dan memakainya pada hari Jum'at dan menyambut utusan'? Beliau

bersabda, 'sesungguhnyo yang memakninya adalah orang yang tidak

ado bagian untulvtya di akhirat'. Kemudian datang beberapa stel

pakaian, lalu Rasulullah SAW memberikan kepada Umar satu stel.

Maka Umar berkata, 'Engkau memberikannya kepadaku" sedangkan

engkau telah mengatakan tentang pakaian Utharid apa yang telah

engkau katakan'. Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhrqru aku

memberil<nn kepadamu bukan untuk engkau pakai'. Maka Umar pun

memberikannya kepada saudaranya yang masih musyrik di Makkah-"

,Jd ,$.ytZ A.r. * Uf,, ;\,iG ,p', yht J:"";:,
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2613. Dari Ibnu Fudhail, dari bapaknya, dari Ibnu Umar RA, dia

berkata, "Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah, tapi beliau tidak

masuk menemuinya. Lalu Ali datang dan Fatimah menceritakan hal
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itu kepadanya. Kemudian Ali kembali menceritakannya kepada Nabi

SAW. Maka beliau bersabda, 'sesungguhnya aku melihat di pintunya

terdapat tirai yang bergambar'. Beliau bersabda, 'Apalah artinya

dunia bagiku'. Ali datang kepada Fatimah dan mengatakan hal itu
kepadanya. Fatimah berkata, 'Hendaklah beliau memerintahkan

kepadaku mengenai hal itu apa yang beliau kehendaki'. Beliau

bersabda, 'Hendaklah engkau mengirimnya kepada keluarga fulan
yang membutuhkannya' ."

?'r €.,r,* * t't; i-3it |ui]n 
" #t;? r

ll:-+ ,itt e '*', lt \t J, Ut A_t u-i :Jv'^.s

.G.u,; qlt:i ,,,4Lj G +Jal,sr i;i:j
2614. Dai Zaid bin Wahab, dari Ali RA, dia berkata, "Nabi

SAW menghadiahkan kepadaku satu stel pakaian sutera, maka aku

pun memakainya. Lalu aku melihat kemarahan di wajah beliau SAW.

Akhirnya aku memotong-motongnya (lalu membagikannya) di antara

wanita-wanita (kerabat)ku."

Keteransan Hadits:

(Bab menghadiahkan sesuatu yang malcruh dipakai). Maksud

"makruh" di sini lebih luas dari sekadar haram maupun meninggalkan

yang tidak disukai. Adapun menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh

dipakai adalah diperbolehkan, karena penerima hadiah berhak

memanfaatkannya; baik dengan cara menjual atau menghibahkan

kepada siapa yang dapat memakainya, seperti kaum wanita.

Dari judul bab dapat disimpulkan tentang larangan

menghibahkan sesuatu yang tidak dapat dipakai; baik oleh laki-laki
maupun wanita, seperti wadah yang terbuat dari emas maupun perak

untuk dipakai makan dan minum.
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Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits lbnu Urnar tentang pakaian Utharid, yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang kisah Fatimah RA. Dalam

hadits Fatimah ini terdapat keterangan tentang tidak disukainya masuk

ke rumah yang di dalamnya terdapat perkara yang tidak disukai.

Setelah hadits ini, Ibnu Hibban menyebutkan hadits Safinah, * e
6"t:i E ,9q *) !t; h, ,{* }t i's.j $otulutlah SAW tidak pernah

masuk ke rumah yang ada gambarnya). Lalu dia menjelaskan bahwa

tirai seperti itu bukan hanya terdapat pada rumah Fatimah. Akan

tetapi, apa yang dia katakan perlu ditinjau kembali, kecuali bila kita

memahami makna gambar di sini lebih luas dari sekadar apa yang

ditempel atau digantung di dinding.

Al Muhallab dan selainnya berkata, "Nabi SAW tidak menyukai

untuk putrinya apa yang tidak beliau sukai untuk dirinya sendiri.

Bukan berarti tirai rumah tersebut haram. Hal ini sama seperti sabda

beliau kepada Fatimah saat meminta pembantu, 'Maukah engknu aku

tunjukkan sesuotu yang lebih baik darinya?' Beliau pun mengajari

Fatimah dzikir ketika akan tidur."

Ketiga, hadits Ali tentang pakaian, "Aku memotong-motongnya

(dan membagi-bagikannya) di antara wanitatranila (kerabat)ku".

Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Sedangkan kesesuaiannya dengan judul bab tampak jelas pada kalimat

"Aku melihat kemarahan di wajah beliau SAW, karena hal ini
menunjukkan bahwa Nabi tidak suka bila Ali memakainya meskipun

beliau sendiri yang menghadiahkan kain itu kepadanya.

28. Menerima Hadiah dari Orang-orang Musyrik

i: ,sG't,'l*') gtht *u C, ,f i;')rflr *e'i\ ;t^
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,Jw .)6"ri * * ^;:i'pi ,1:_,A.

f .t ,. .:,.. .i.. .i. \, i..? w rb'&i q,li sr ,b *-x
J:" "';;!.*-i ry ,s*i :+L it ,SG:,

e;+r'i irt ,f'i.;*,
j:b;

tt
qltt

Abu Hurairah RA berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW,
"Ibrahim AS hijrah dengan Sarah, lalu ia memasuki suatu negeri yang
terdapat padanya raja atau penguasa yang lalim. Raja itu berkata,

'Berikanlah kepadanya Ajar'." Pernah dihadiahkan pula kepada Nabi
SAW kambing yang beracun.

Abu Humaid berkata, "Raja Ailah menghadiatrkan kepada Nabi
SAW bighal putih dan juga diberi pakaian dari burdah (kain bergaris),
lalu ditulis kepadanya di lautan (negeri) mereka."

2615. Dari Qatadah, Anas RA telah menceritakan kepada kami,
dia berkata, *Dihadiahkan kepada Nabi SAW jubah yang terbuat dari
sundus (salah satu jenis sutera), sementara beliau SAW melarang
(memakai) sutera. Orang-orang pun takjub dengan jubah itu. Maka
beliau SAW bersabda, 'Demi Yang jiwa Muhammad berada di
tangan-Nya, sungguh sapu tangan Mu'adz di surga lebih baik
daripado ini'."
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\t .A 4t jt u*I *r! ,ff ;r1 , -;i |i;rs ,ro 4* )v'1

*j*
2616. Sa'id berkata dari Qatadah, dari Anas, "Sesungguhnya

Ukaidir Dumah menghadiahkan kepada Nabi SAW."

i t1,c .1'-a t.'.ito. \.. / ,1.2 c ,io. o, c ,,- cz
Jl cil *-tre tJl a;_e ;tt oi.t 3IJU ..,, dt ,f +j al lL,.^ af

.i ,.'r. o'- o' :.'^' o)i :,F; e.,4 q,y''A d# r*.&j * bt-*
*\t ;* !' {;, :6A ,f.Wli !) u,y ,iu yik

*3
2617. Dari Hisyam bin Yazid, dari Anas bin Malik RA.

"Sesungguhnya wanita Yahudi mendatangi Nabi SAW dengan

membawa kambing beracun, dan Nabi SAW memakan sebagian

darinya. Lalu dikatakan, 'Apakah kita tidak membunuhnya saja?'

Beliau bersabda, 'Tidakt' Aku mengetahui racun itu ada pada langit-
langit (mulut) Rasulullah SAW."

(t :Js t;iL ?nt ue, f o.ri / f1t ls f ot;L gri a
y\tJ:"Ut)w ,iur'*)t *r *\t * dte
,;:; ti 16 4LG hr.-tir;*.1t;-'J!-fi e'#|&',
JbUti,- ,Wr:; fr,j* lur uF.p;ie '; ,,,*
cfrb e'J',y ,iu \a-^ ?i isu'ri tzfut ?i t; ,&j.J; i,,
'ui *it )4*i y',,t** di ;f,;*i5,io,
!, \t J:" Ut ? '$ \\ yltl ;;r lt c G l' r-', .ai.

FATHIIL BAARI _ 435



*.G ok op it:1.

ttdt'JJ6
L;tbLi r-r,or-i, ot? tf ,Qk ,t* ,t,?';'{--'t

lz zzllJj or:;L( trKG ,;;*; W'l-+ ,'d'V

.iv'k 'rf ,4t ;;1i;;
2618. Dari Abu Utsman, dari Abdunahman bin Abu Bakar RA,

dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW berjumlah 130 orang. Nabi
SAW bertanya, 'Apakah ada makanan pada solah seorang di antora
knlion2' Temyata pada salah seorang kami terdapat I sha' makanan

atau seperti itu. Makanan itu dibuat adonan. Kemudian seorang laki-
laki musyrik dengan postur tubuh sangat tinggi datang menuntun

kambing. Nabi SAW bertanya, 'Dijual atau diberiknn?' Atau beliau

mengatakan 'Ataukah dihibahkan?' Laki-laki itu berkata, 'Tidak,
bahkan dijual'. Nabi SAW membeli darinya seekor kambing dan

dimasak. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar isi bagian dalam

fferoan] dipanggang. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara

orang yang berjumlah 130 melainkan telah dibagikan kepadanya oleh
Nabi SAW dari isi bagian dalam kambing itu. Apabila orangnya hadir,
maka langsung diberikan kepadanya; dan bila tidak, maka disimpan

untuknya. Lalu daging itu diletakkan pada 2 piing besar. Mereka pun

memakan semuanya hingga kenyang. Namun, daging masih tersisa

pada kedua piring itu. Dan, kami pun membawanya di atas unta atau

seperti yang beliau katakan."

Keteransan Hadits:

(Bab menerima hadiah dari orong musyrik), yakni mengenai

bolehnya hal itu. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan

bahwa hadits yang menolak hadiah orang musyrik adalah lematr.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dalam

pembahasan tentang peperangan dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman
bin Ka'ab bin Malik dan sejumlah ulama bahwa Amir bin Malik

-yang saat itu masih musyrik- datang kepada Nabi SAW dan
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memberi hadiah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ;;a $i'l gl.

)f Ut " tidak menerima hadioh orang musyrik). Para periwayat

hadits ini tsiqah (terpercaya), hanya saia sanad-nyamursal. Kemudian

sebagian ulama menukilnya dengan jalur yang lengkap melalui Az-

Zulri, tetapi s anad-ny a tidak s hahi h.

Sehubungan dengan masalah ini terdapat pula satu hadits dari

Iyadh bin Hammad yang dikutip oleh Abu Daud. At-Tirmidzi dan

selain keduanya dari jalur Qatadah, dari Yazid bin Abdullah, dari

Iyadh, dia berkata, ,'! 'l;ii ti;li:i isut zi's'J') y it' .,t; "'Qs.U;-st

',f F :': * 4 dl iJte @r" menghadiahkan kepada Nabi SA\Y

seekor unta betina, moka beliau bertanya, "Apakah engkau telah

masuk Islam? " Aktt meniawab, " Belum. " Beliau bersabda,

"sesungguhnya aku dilarang (menerimal pemberian orong

musyrik. "). Riwayat ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu

Khuzaimah.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits yang

menunjukkan bolehnya menerima hadiah orang musyrik. Kedua versi

ini dikompromikan oleh Imam Ath-Thabari bahwa "penolakan" itu

hanya dilakukan oleh Nabi sAw terhadap apa yang dihadiahkan

kepada beliau secara khusus, sedangkan apa yang dihadiahkan untuk

kaum muslimin secara umum, boleh diterima. Tapi pendapat ini perlu

ditinjau kembali, karena kebanyakan dalil yang disebutkan berkenaan

dengan hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW secara khusus.

Ulama selain Ath-Thabari menempuh cara yang lain untuk

memadukannya. Mereka mengatakan bahwa penolakan itu dilakukan

terhadap hadiah dari orang yang mempunyai tujuan tertentu, seperti

menjalin kasih sayang dan mendapatkan perlindungan. Sedangkan

penerimaan dilakukan terhadap hadiah orang 1'ang diharapkan dapat

dilunakkan hatinya untuk masuk Islam.
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Ada pula kemungkinan yang diterima oleh Nabi SAW adalah
hadiah orang musyrik dari ahli kitab, sedangkan yang ditolak adalah
hadiah orang musyrik yang menyembah berhala.

Sebagian ulama mengatakan bahwa menerima hadiah orang
musyrik tidak diperkenankan bagi seorang pemimpin setelah Npbi
SAW, karena yang demikian itu menjadi kekhususan beliau. Sebagian
lagi mengatakan bahwa hadits-hadits yang melarang telah dihapus
oleh hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menerimanya,
dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Ketiga jawaban terakhir ini
sangat lemah, karena menyatakan penghapusan suatu dalil harus
dilandasi dengan dalil yang kuat, demikian pula dengan menyatakan
suatu perbuatan sebagai perkara yang khusus bagi Nabi SAW.

;1t"rpt'Ut * e,;l ra ,'*i y ?ot e'r!t f i;j i S,6i

(Abu Hurairah berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAI(, "Ibrqhim AS
hiirah bersama sorah."). Imam Bukhari menyebutkannya secara
ringkas, dan akan disebutkan melalui sanad yar,g maushul pada
pembahasan tentang kisah para nabi.

Adapun kesesuaiannya denganjudul bab di atas cukupjelas. Hal
itu didasarkan batrwa syariat sebelum kita juga merupakan syariat kita,
khususnya jika tidak ditemukan dalam syariat kita keterangan yang
menyelisihi dan mengingkarinya.

U-i ry c:-tii :.# I Sgi (Abu Humaid berkata, ,Raja Ailah

memberikan hadiah. "). Ailah adalah negeri terkenal di daerah pesisir
yang terletak di jalur yang ditempuh oleh orang-orang Mesir menuju
Makkah, dan saat ini telah menjadi kota mati. Hadits ini telah
disebutkan pada pembahasan tentang z*at. Sedangkan maksud,,dan
beliau menulis kepadanya di lauton merel(a" adalah negeri mereka.
Tapi Ad-Dawudi memahami sebagaimana makna lahiriahnya,
sehingga dia mengalami kekeliruan.

Pada bab ini,Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:
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Pertama, hadits Anas tentang jubah sundus (sutera), yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Maksud Imam Bukhari

menyebutkan hadits ini adalah untuk menjelaskan barang yang

dihadiahkan agar tampak kesesuaiannya dengan judul bab. Dalam

riwayat Imam Muslim dari Amr bin Amir, dari Qatadah, disebutkan:

"sesungguhnya Ukaidir Durnatul Jandal". Ukaidir adalah nama orang

dan Dumah adalah negeri yang terletak antara Hiiaz dan Syam,

dikenal dengan sebutan Dumatul Jandal. Raja negeri itu bernama

Ukaidir, yakni Ukaidir bin Abdul Malik bin Abdul Jin bin A'ba bin Al

Harits bin Muawiyah, dinisbatkan kepada Kindah dan dia seorang

Nasrani.

Nabi SAW pernah mengirim Khalid bin Walid dalam satu

ekspedisi dan berhasil menahan Ukaidir serta membunuh saudaranya

yang bernama Hassan. Kemudian Iftalid membawa Ukaidir ke

Madinah. Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengannya-

dengan syarat membayar upeti. Setelah perjanjian disepakati, Nabi

SAW melepaskannya. Ibnu Ishaq menyebutkan kisah Ukaidir ini pada

pembahasan tentang peperangan.

Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari hadits

Qais bin An-Nu'man, pr i3'j ,;^ltsu. t W g-q-: q;ti g;i'?n CJ'^fr

d, i'Jtii ,:et y.y\'t q * e+i'^fi'i ,y *i y lo' .J-
;l dl iAir. :'l-'i * iit p \olrrasanya ketitra Ukaidir datang

beliau mengeluarkan pakaian sutro yang ditenun dengan emas. Nabi

SAW menolak pemberian itu. Kemudian beliau mendapati pada

dirinya rasa tidak enak karena penolakan hadiah itu, malu beliau

kembali mengambilnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berikanlah

kepada Umar.").

Dalam hadits Ali yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan, ti
t1P';ib ,'Jri'V traz:a ,1; a:j *, yht & d.,ssl t;'ti ,-'5

*tA, ;yt (Sesungguhnya Ukaidir Dumah menghadiahkan knin sutra
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kepada Nabi SAW. Beliau SAW memberiknnnya kepada Ali dan
berkata, " Bagikanlah di antara Fatimoh-Fatimah.").

Dari hadits ini dapat diambil suatu faidah bahwa pakaian yang
disebutkan oleh Ali pada bab sebelumnya adalah kain yang
dihadiahkan oleh Ukaidir ini. Maksud dari "Fatimah-Fatimah" di sini
akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kedua, hadits Anas o'Sesungguhnya wanita Yahudi datang
kepada Nabi SAI{ dengan membawa kambing yang beracun dan
beliau memakan sebagian darinya". Hadits ini akan dijelaskan lebih
detail pada bab "Perang Khaibar", pada pembahasan tentang
peperangan. Wanita Yahudi yang dimaksud adalah Zainab, dan para

ulama berbeda pendapat tentang keislamannya, seperti yang akan
disebutkan.

\;rf V ,FO (Beliau memakan sebagian darinya, lalu wanita

itu didatangkan). Imam Muslim dan Ahmad dalam 
-riwayatnyamelalui jalur di atas di tempat ini- menambahkan, Wt ,Jui'r.d,, F"i

U,.1 4i 
"in 

(Beliau memakan sebagiannya roi, bersabda,

"srrunggrhry, U tetah diberi racun."). Kemudian Imam Muslim
memberi tambahan lagi setelah kalimat '\uanita itu didatangkan

kepada Rasutullatr SAw', ok t, j6 ,ulll irSlf :Li6i u.t * qLi
'& #-?s lBrttou bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka

wanita tersebut berkata, "Aht ingin membunuhmu." Nabi SAW
bersabdo, "Allah tidak akan pernah membiarkanmu mencelakai
diriht.").

?rtd C(pado langit-langrt). Lahau,at adalah bagian atas mulut

(langit-langit), atau daging yang menggantung di tenggorokan.
Sebagian ada yang mengatakan tenggorokan yang paling dalam, atau

sesuatu yang tampak dari mulut ketika tersenyum.

Ketiga, hadits Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Sebagian matan hadits ini telah dikemukakan melalui sanad seperti di
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atas pada pembahasan tentang jual-beli. Saya tidak mendapatkan

keterangan tentang nama laki-iaki yang memiliki 1 sha' ttakanan di

antara sahabat, dan tidak pula nama orang musyrik yang datang.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Boleh menerima hadiah orang musyrik, sebab Nabi SAW

bertanya kepada orang musyrik yang datang, "Apakah mau

menjual kambing atau menghadiahkannya?"

Kesalahan pendapat yang mengatakan bahwa hadiah orang

musyrik yang ditolak hanyalah musyrik penyembah berhala,

sedangkan hadiah dari musyrik kalangan Ahli Kitab dapat

diterima, sebab orang musyrik pada hadits di atas adalah orang

Arab badui penyembah berhala.

Saling menyantuni saat keadaan sulit.

Keberkahan karena berkumpul dalam menyantap rnakanan.

Bersumpah untuk menguatkan berita meskipun pembawa berita

orang yangjujur.

Mukjizat berupa bertambahnya makanan di piring sehingga

mencukupi semua orang yang makan meski jumlah mereka

cukup banyak, dan bahkan masih tersisa. Saya tidak

mendapatkan kisah ini kecuali dari hadits Abdurrahman.

Adapun peristiwa bertambahnya makanan telah disebutkan

dalam sejumlah hadits, seperti akan disitir pada pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian.

29. Hadiah untuk Orang-orang Musyrik

t--rJ'^kt

J.

4.

5.

6.

f h, FSt ll ,Jk *t J'y':

n:#biVF.)U€h7;
It u:ts, e'g*A" il 4i'

'ol&1rL-ait
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Allah SWT berhrnan, *Allah tidak melarang kamu untuk

berbuat baik dan berloku adil terhadap orong-orang yang tidak
memerangi kamu karena ogqma dan tidak (pula) mengusir kamu dari
negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku
adil;'(Qs. Al Mumtalanah [60J : 8)

ib U3 ,h' ,P ^t: 7 6i, ,Sv t;Ib ?nt s,,, ; it *
tie $;r'a;L)r t;t14_ ilt :y'€:.t :&j +\t e"';:n

yt ,S';', e.!u 1f\i C i'6>\, v ; r.t; ';{ C\:Jw ,:i;Jt

,'* ,Sui ,*rW ; Jt,f-'rG ,,hr| *'t *\t *
. , c, c, . c,,t#. QsSi f ;i:Ju 9'.-ti t, t4=t |* '-$j tl:^^li '-y

oi ,t:t * ,Fi'u'i ,f A, t w. p'rii .Grk'rf q4
'*

2619. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Ijmar melihat satu stel

pakaian sutera milik seseorang yang dijual. Dia berkata kepada Nabi
SAW, 'Belilatr pakaian ini untuk Engkau pakai pada hari Jum'at dan

saat datang utusan kepadamu'. Beliau SAW bersabda, 'Sesungguhnya

yang memakainya adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di
akhirat'. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW sejumlah
pakaian (seperti itu), lalu Nabi SAW mengirim satu pakaian kepada

Umar. Umar berkata, 'Bagaimana engkau memberikannya kepadaku

sementara engkau telah mengatakan tentang pakaian ini apa yang

telah engkau katakan?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aht
memberikannya padamu bulmn untuk engkau pakai, engkau dapat
menjualnya atau memberikonnya (kepada orong lain)'. Umar
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mengirim pakaian itu kepada saudaranya di Makkah yang belum

masuk Islam."

'Uu Ci:b \t ,*, K ,li * it;i * yi * ftu ;lrr.

,*, y\tJ:. it);, y e"^<p'e') ;i'e --:
q: -ie €i'o\,!i 'rt*,t lt \t J:" lt'J';:, L.:i'-\)

*l *,4 iJvrni'):vr,?t,

2620. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Asma'binti Abu Bakar

RA, dia berkata, "Ibuku datang kepadaku --dan saat itu dia masih

musyrik- pada masa Rasulullah SAW. Aku meminta fatwa kepada

Rasulullah SAW dengan mengatakan, 'sesungguhnya ibuku datang

dan dia penuh harapan, apakah aku harus menjalin hubungan dengan

ibuku?' Beliau bersabda, 'Benar, jalinlah hubungan dengan ibumu' ."

Keteranean Hadits:

Maksud penyebutan ayat di atas adalah untuk menjelaskan orang

musyrik yang boleh mendapat perlakuan baik. Dan, penetapan atau

penafian hadiah untuk orang musyrik tidaklah mutlak.

Masuk pula dalam makna ini firman Allah. "Dan iika keduanya

memalrsamu untuk mempersekutulran dengan Aku sesuatu yang tidak

ada pengetahuanmu tentang itu, maka ianganlah komu mengikuti

keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik."

(Qs. Luqmaan [31] : 15)

Kemudian berbakti, menjalin hubungan kekeluargaan dan

berbuat kebaikan, tidak mengharuskan adanya saling mencintai dan

menyayangi, karena hal ini telah dilarang oleh firman-Nya, "Kamlt

tidak akan mendapati suotu kaum yang beriman kepada Allah dan

hari Akhirat, saling berkasih sayang dengon orong-orang yang

menentang Allah don Rasul-Nya;'(Qs. Al Mujaadilah [58]: 22). Ayat
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ini berlaku umum; baik musyrik yang memerangi Islam maupun yang

tidak.

Dalam bab ini,Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang pakaian Utharid dan baru
saja disebutkan pada bab sebelumnya. Adapun maksud
pencantumannya di bab ini adalah karena kalimat "Umar mengirim
pakaion itu kepada saudaranya di Makkoh yang belum masuk Islam".
Nama saudara Umar yang dimaksud adalah Utsman bin Hakim
(saudara Umar seibu). Ibu keduanya adalah Khaitsamah binti Hisyam
bin Al Mughirah, yakni anak perempuannya paman Abu Jahal bin
Hisyam bin Al Mughirah.

Ad-Dimyati berkata, "Hanya saja Utsman bin Hakim adalah
saudara zaid bin Khaththab, dan zaid bin Khaththab adalah saudara

Umar seibu, ibu keduanya adalah Asma' binti Wahab." Saya (Ibnu
Hajar) katakan: Jika pemyataan ini akurat, maka ada kemungkinan
Asma' binti Wahab telah menyusui Umar, sehingga Utsman bin
Hakim adalatr saudaranya sesusuan, sebagaimana halnya Utsman bin
Hakim adalah saudara Zaid bin Khaththab.

Kedua, hadits Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini
telah diriwayatkan oleh Hisyam dari bapaknya (yakni Urwah), dari
Asma' binti Abu Bakar.

Dalam riwayat Ibnu Uyainah dikatakan bahwa Asma' telah
mengabarkan langsung kepada Urwah bin Zubair. Demikian pula
yang dinukil oleh kebanyakan murid Hisyam. Akan tetapi, sebagian
murid Ibnu Uyainah menukil hadits itu darinya (yakni Ibnu Uyainah),
dari Hisyam, dari Fatimah binti Al Mundzir, dari Asma' binti Abu
Bakar, yakni perawi antara Hisyam dan Asma', bukan bapaknya
Hisyam (yakni Urwah), tetapi Fatimah binti Mundzir. Ad-Daruquthni
berkomentar bahwa sanad ini keliru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa
Umar bin Ali Al Maqdami dan Ya'qub Al Qari' telah meriwayatkan
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dari Hisyam sama seperti itu (yakni menyebutkan Fatimah di antara

Hisyam dan Asma'). Maka, ada kemungkinan kedua jalur itu akurat.

Abu Muawiyah dan Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan dari

Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah (yakni mereka menisbatkan hadits

ini kepada Aisyah, bukan kepada Asma'). Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Ats-Tsauri dari Hisyam.

Akan tetapi, riwayat yang dinisbatkan kepada Asma' lebih masyhur.

Al Barqani berkata, "Sanad ini lebih akurat."

Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa Urwah telah menukil

hadits ini dari ibunya (yakni Asma') dan dari bibinya (yakni Aisyah)-

karena telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Abu Daud Ath-Thayalisi

dan Al Hakim dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata.

"Qutailah binti Abdil tJzzabin Sa'ad dari bani Malik bin Hisl datang

kepada anak perempuannya, Asma' binti Abu Bakar, saat perjanjian

damai dengan kafir Quraisy berlangsung. Abu Bakar telah

menceraikan istrinya itu pada masa jahiliyah. Qutailah datang

membawa hadiah berupa; anggur kering (kismis), minyak samin dan

qarzh (daun yang digunakan untuk menyamak kulit). Asma' menolak

menerima hadiah itu dan tidak pula mengizinkannya masuk ke

rumahnya. Dia mengirim kepada Aisyah, 'Tanyakanlah kepada

Rasulullah SAW!' Maka beliau bersabda, 'Hendaklah dia

mengizinkannya masuf'." (Al Hadits).

Dari riwayat ini diketahui nama ibunya Asma', dan dia adalah

ibu kandungnya. Adapun mereka yang mengatakan ibu susuannya

adalah salah.

Kemudian dalam riwayat Zubair bin Bakkar disebutkan bahw'a

namanya adalah Qailah. Atas dasar ini maka yang menyebutnya

"Qutailah" berarti mengubahnya kepada bentuk tashghir.a Zubair

berkata, "Ibunya Asma' binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar

adalah Qailah binti Abdul lJzza." Setelah itu, dia menyebutkan

nasabnya hingga Hisl bin Amir bin Lu'ay. Adapun perkataan Ad-

a Tashghir adalah kata yang menunjukkan bentuk kecil dari sesuatu. Seperti "kutaib" (buku kecilt
Wallahu a'lam.

E. *'.-!:*,-.
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Dawudi bahwa nama ibunya Asma' adalah Ummu Bakar, maka
menurut Ibnu At-Tin ada kemungkinan ini adalah nama panggilannya.

tl ai. " . !.

.,/r tp 
-,,*tJ (ibuku datang kepadaku). Dalam riwayat Al-Laits

dari Hisyam, seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang

adab, terdapat tambahan lafazh: V.t g (Bersama anak lakiJakinya).

Demikian pula dalam riwayat Hatim bin Ismail dari Hisyam, seperti

akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang jizyah (upeti).

Az-Zubair menyebutkan bahwa nama anaknya adalah Al Harits bin
Mudrik bin Ubaid bin Amr bin Makhzum.

Saya (Ibnu Hajar) tidak mendapati namanya disebutkan di
kalangan sahabat. Barangkali dia meninggal dunia dalam keadaan

musyrik. Lalu, sebagian guru kami menyebutkan bahwa pada sebagian

naskah disebutkan dengan lafazh, *ri; (bersama bapalcnya).

Namun, ini merupakan perubahan yang terjadi saat penyalinan naskah.
Yakni, dari lafazh "ibniha" (anaknya) menjadi "abiiha" (bapaknya).

*i y in' & ht J*i P e. @ada masa Rasuruilah sAn.
Dalam riwayat Hatim disebutkan, in' & )r'l,nr tjSarb'tl.roj. y e
Pj * (Pada masa ketika kaum Quraisy mengadakan perjanjian

dengan Rasulullah SAn.Maksudnya adalatr masa antara pedanjian
Hudaibiyah hingga penaklukan kota Makkah. Penjelasannya akan

diterangkan lebih lanjut pada pembahasan tentang peperangan.

ytret crie ;i lit ,t-ii *t y io' ,ou, !, l?3i';]i,a gtcu

meminta fatwa kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya

ibuku datang dan dia penuh harapan."). Dalam riwayat Hatim

disebutkan, V,tet r* rJ,f ;ibl!,,|'Ut { 'Li66 
(Dia berkata,

"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku datong kepadaku dan dia
penuh harapan. "). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abdullah

bin Idris, dari Hisyam, disebutkan, ytt )1+t) (Penuh harapan atou

penuh raso cemas), yakni terdapat keraguan apakah kata yang benar

adalah "penuh harapan" atau "penuh rasa cemas". Sementara dalam
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riwayat Ath-Thabrani dari Abdullah bin Idris disebutkan, tttl ryti
(Penuh harapan dan penuh rasa cemas). Lalu dalam hadits Aisyah

yang dikutip oleh Ibnu Hibban disebutkan, y\') Y\ ni$ (Din

datang kepadaku penuh harapan dan penuh raso cemas). Hadits

Aisyah ini mendukung riwayat Ath-Thabrani.

Adapun maknanya adalah; dia datang mengharapkan perlakuan

baik dan bakti dari anaknya disertai rasa cemas dan takut ditolak oleh

anaknya sehingga kembali dengan rasa kecewa. Demikian penafsiran

yang dikemukakan oleh mayoritas ulama.

Al Mustaghfiri menukil bahwa sebagian ulama memberi

penakwilan bahwa yang dimaksud adalah; dia penuh harapan dan

kecintaan terhadap Islam. Atas dasar ini maka Al Mustaghfiri

menyebutkan ibunya Asma' di kalangan sahabat. Tapi pendapat ini

dibantah oleh Abu Musa, karena menurutnya tidak ditemukan satu

pun riwayat yang menunjukkan bahwa dia masuk trslam. Bahkan

menurut Abu Musa, makna kalimat "penuh harapan" adalah

mengharap mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, sementara dia

sendiri tetap dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Asma' meminta izin
kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepadanya. Sebab, bila makna

lafazh itu adalah harapan dan kecintaan terhadap Islam, tentu Asma'

tidak akan meminta izin lagi untuk berbakti kepada ibunya. Demikian

pernyataan Al Mustaghfiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah; dia benci

agamaku dan ingin berdekatan serta berkasih sayang denganku.

karena, dia memulai dengan memberi hadiah kepada Asma' tanpa

mengharapkan imbalan. Sekiranya lafazh raaghibah (penuh harapan

dan kecintaan) dipahami sebagai kecintaan terhadap Islam, tidak

berkonsekuensi bahwa dirinya masuk Islam.

Dalam riwayat Isa bin Yunus dari Hisyam, yang dinukil oleh

Abu Daud dan Al Ismaili, kata raaghibah (penuh harapan dan

kecintaan) diganti dengan kata raoghimah (benci), yakni benci

terhadap Islam dan tidak datang sebagai orang yang hijrah.
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Ibnu Baththal berkata, "sebagian ulama mengatakan bahwa
makna kata raaghimah adalah lari dari kaummya." Akan tetapi,
pendapat ini dibantah oleh Ibnu Baththal sendiri dengan alasan bila
maknanya demikian, maka seharusnya menggunakan kata
muraghimaft. Kemudian Ibnu Baththal berkata, "Abu Amr bin Al
Alla' menafsirkan firman Allah 'muraaghiman' dengan arti 'keluar
dari negeri musuh meskipun dengan terpaksa'. Maka ada

kemungkinan demikian pula maknanya di tempat ini." Dia
melanjutkan, "Hanya saja lafazh 'raaghibah' lebih selaras dengan

konteks hadits."

*t ,* galinlah hubungan dengan ibumu).Dalam pembahasan

tentang adab setelah hadits dari Al Humaidi, dari Ibnu Uyainah,

terdapat tambahan: Ibnu Uyainah berkata, f ht fq,- , ,q3 ?ttt )jii

i-,Jlt ei d- il c;1' (maka Allah menurunkan tentangnya, "Alloh

tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orong yang tidak memerangi kamu ksreno agoma. " (Qs. Al
Mumtahanah [60]: 8). Hal serupa tercantum pula pada akhir hadits
Abdullah bin Zubair. Barangkali Ibnu Uyainah menerima perkataan

itu dari Abdullah bin Zubair.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi bahwa ayat tadi
turun berkenaan dengan sekelompok kaum musyrikin yang lembut
berinteraksi dengan kaum muslimin, serta menunjukkan akhlak yang
baik.

Aku (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara kedua
pernyataan itu, karena sebab turunnya ayat bersifat khusus, sedangkan

redaksi ayat bersifat umum. Maka, ini mencakup semua orang yang

kondisinya sama seperti ibunya Asma'.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum dalam ayat tersebut
telah dihapus (mansukh) oleh ayat yang memerintahkan untuk
memerangi kaum musyrikin dimana pun berada.

44'B - FATIII'L BAAnI



2.

{elajaran yang dapat diambil

l. Al Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

bahwa hubungan rahim dengan orang kafir dapat dijalin dengan

harta dan yang sepertinya, sebagaimana menjalin hubungan

dengan kerabat yang muslim. Lalu dari hadits ini dapat

disimpulkan tentang kewajiban memberi nafkah kepada bapak

dan ibu yang kafir meskipun anaknya seorang muslim."

Berlaku sopan dengan musuh pada saat berlangsungnya

perjanjian damai.

Berkunjung kepada kaum kerabat.

Sikap Asma' yang selalu berhati-hati dalam masalah agama.

Bagaimana tidak demikian, sementara dia adalah putri Abu

Bakar Ash-Shiddiq dan suami Zubair bin Awwam.

30. Seseorang Tidak Halal Mengambil Kembali Hibah dan

Sedekahnya

Hisyam dan Syu'bah telah menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Qatadah telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda,

'Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yqng

memakan kembal i muntahnya' ."

J.

4.
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2622. Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan

kepadaku, Abdul Warits telah menceritakan kepada kami, Aynrb telah

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia

berkata: Nabi SAW bersabda, *Tidak ada pada kita perumpamqon
yang buruk tentang orang yang mengambil kembali hibahnya seperti

anjing yang memakan kembali muntahnya."

'oi 'o\tt ,itio'ok qlt ;?$G ,it ,E € {i JL '.8
\t &'"olr Ui'oL l;r:, ,;} k(.'fi'.&, ,L'i--7i

o t'. : uo' ;

qk.r3t oy ,yt, fr:KtbLi o{; :f \ ,Jt;;'&: *
.& ,s!;"4<g ;:*

2623.Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, aku mendengar Umar
bin Khaththab RA berkata, "Aku membawa (seseorang) di atas kuda

di jalan Allah, lalu (kuda itu) disia-siakan oleh orang yang kuda itu
ada padanya, maka aku bermaksud membelinya dan aku mengira dia

akan menjualnya dengan harga murah. Aku pun menanyakan hal itu
kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Janganlah engkau

membelinyo meskipun dia memberikan kepadamu dengan hargo satu

dirham. Sesungguhnya orang yang mengombil kembali sedelahnya
seperti anjing yang memakan kembali muntahnya' ."
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Keterangan Hadits:

(Bab tidak halal bagi seseorang mengambil kembali hibah dan

sedekahnya). Demikian Imam Bukhari menetapkan hukum persoalan

ini dengan tegas, karena kuatnya dalil mengenai hal itu dalam

pandangannya. Pada bab "Hibah untuk Anak", dia mengisyaratkan

pada judul bab bahwa orang tua boleh mengambil kembali apa yang

telah dihibahkan kepada anaknya. Maka, ada kemungkinan dia

berpendapat bahwa perbuatan itu adalah sah meskipun haram bila
tidak ada alasan yang dibenarkan syariat.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang dasar persoalan ini.
Adapun penjelasan secara detail tentang madzhab mereka telah kami

bahas pada bab "Hibah untuk Anak", dan tidak ada perbedaan dalam

hal ini antara hadiah dan hibah. Adapun mengenai sedekah, para

ulama sepakat tidak membolehkan mengambilnya kembali setelah

diterima oleh orang yang diberi sedekah.

Pada bab ini,Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas RA yang dikutip melalui dua jalur
periwayatan. Jalur pertama dari Muslim bin Ibrahim dari Hisyam Ad-
Dustuwa'i dan Syu'bah. Lalu hadits ini dinukil pula oleh Abu Qilabah
yang dinukil oleh Abu Awanah, Abu I(halifah 1'ang dinukil oleh Al
Ismaili, dan Ali bin Abdul Aziz yaurrg dinukil oleh Al Baihaqi.

semuanya melalui Muslim bin Ibrahim. Kemudian Abu Daud juga

meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim bahwa dia berkata, "S;ru'bah.

Aban dan Hammam telah menceritakan kepada kami." Begitu pula

Ismail Al Qadhi, ia menukil hadits itu dari Nluslim bin Ibrahim.

seperti diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Maka. seakan-akan Muslim
bin Ibrahim telah menerima riwayat ini dari sejumlah periwayat.

* e fd? y e 3;6t lorang yang mengambil kembali

hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahnya). Dalam

riwayat Abu Daud di bagian akhir diberi tambahan, 'iir;i 
jri il:i i6
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rSty 1l tVr ;Oi 11(Hammam berkata, "Qatadah berkata, 'Aku tidak

berpendapat lain kecuali bahwa muntah adalah haram'.").

Jalur periwayatan yang kedua untuk hadits ini adalah dari

Abdurrahman bin Al Mubarak Al Aisyi Al Bashri, dengan nama

panggilan Abu Bakar. Dia bukan saudara Abdullah bin Al Mubarak
yang masyhur. Periwayat yang disebutkan dalam sanadnya adalah

orang-orang Bashrah, kecuali Ibnu Abbas dan Ikrimah. Akan tetapi,

keduanya juga pernah tinggal di Bashrah beberapa waktu.

,-lt ,P $'A Qidak ada pada kita perumpomaon yang buruk).

Yakni, tidak patut bagi kita -wahai kaum muslimin- untuk
menyifati diri dengan sifat yang buruk, dimana dalam hal itu kita sama

dengan hewan yang paling buruk pada saat kondisinya yang terburuk.

Allah SWT berfirman, "Orang-orang yang tidak beriman
kepada kehidupan akhirat, mempunyai perumpamaan yang buruk;
dan Allah mempunyai perumpamaan yang Maha Tinggi." (Qs. An-
Nall [6] :60)

Tidak diragukan bahwa redaksi seperti itu lebih tegas dalam
melakukan pencegahan dan larangan daripada mengatakan "Janganlah
kamu mengambil kembali hibah".

Jumhur ulama telah mengharamkan mengambil kembali hibah
setelah diterima, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya untuk
menyelaraskan antara hadits ini dengan hadits Nu'man yang telah
disebutkan.

Ath-Thahawi berkata, "Kalimat 'Tidak halal' tidak
berkonsekuensi pengharaman. Bahkan hal ini sama seperti sabda

beliau, 'rra,tA:t3r W I (Tidok halal sedekah kepada orang t*yo).

Maknanya adalah; tidak halal bagi orang kaya seperti halalnya bagi

orang-orang yang butuh. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan

bahwa hal itu sangat tidak disukai." Dia juga berkata, "Adapun
kalimat 'Seperti orang yang memakan kembali muntahnya' meskipun
berindikasi haram dikarenakan muntah adalah haram, akan tetapi

45,2 _ FATTIUT bAARI



tambahan lafazh pada riwayat lain yailu'seperti anjing' menunjukkan

bahwa yang demikian itu tidak diharamkan, sebab anjing tidak

dituntut untuk melakukan ibadah sehingga muntah tidak haram

baginya. Bahkan, yang dimaksud agar kita menjauhkan diri dari

perbuatan yang menyerupai perbuatan anjing."

Pendapat ini ditanggapi bahwa penakwilan seperti itu

bertentangan dengan konteks hadits-hadits yang menjelaskan masalah

ini. Di samping itu, ud syar'i dalam masalah seperti ini untuk

menekankan suatu pencegahan.

* e qi ..i36 $eperti anjing vang memaknn kembali

muntahnya). Pemisalan ini tercantum pula dalam jalur periwayatan

Sa'id bin Al Musayyab yang dinukil oleh Imam Muslim. Imam

Muslim meriwayatkannya dari Abu Ja).far Muhammad Al Baqir,_ dari

Ibnu Al Musayyab, dengan lafazh: #t ,tr :tb e q't" rSit p
k"a g e'q'i" "j iV- {rrrumpamaon orang yang mengombil

kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah, kemudian ia kembali

kepada muntahnya itu dsn memakannya). Imam Muslim menukil pula

dari jalur Bukair, #, ,F :,b et-fr i "-"lt-' O:ta;" qilrr Ji A1

'^4 YU'j ;,4- (Se s ungguhny a perump amaan or a n I yang m emb e r i kan

sedekah kemudian mengambil kembali sedekahnya seperti anjing

yong muntah kemudian memaksn muntahnya).

Keduo, hadits Umar bin Khaththab RA. Hadits ini diriwayatkan

dari jalur Yahya bin Qaza'ah Al Makki, dati Zaid bin Aslam. Yahl'a

bin Qaza'ah adalah seorang periwayat yang riwayatnya hanya dinukil

oleh Imam Bukhari.

Pada akhir pembahasan hibah akan disebutkan dari Al Humaidi:

Suffan telah menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Malik

bertanya kepada Zaid bin Aslam, dia berkata, 'Aku mendengar

bapakku...', lalu disebutkan hadits secara ringkas."

Imam Malik juga meriwayatkan hadits ini melalui sanad lain,

seperti akan disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang jihad
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dari Nafi', dari lbnu Umar. Di samping itu, Imam Malik juga

menyebutkan sanad yang ketiga, yaitu dari Amr bin Dinar, dari Tsabit

Al Ahnaf, dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Ibnu Abdil Barr.

'i fr U^7, pafu mendengar (Jmar bin Khaththab).

Dalam riwayat Ibnu Al Madini dari Sufran terdapat tambahan, e
.;4Jt (Di atas mimbar). Riwayat dengan lafazhtambahan ini tercantum

dalam kitab Al Muwatha'at li Ad-Daruquthni.

g"j & 'c-Ji> (aku membawa di atas seekor kuda). Dalam

.i*uyut Al Qa'nabi terdapat tambahan kata al atiq. Makna al atiq
adalah yang terbaik dari sesuatu. Sehubungan dengan kuda ini telah

diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al Waqidi, dari Sahal bin Sa'ad,

tentang nama-nama kuda Nabi SAW, dia berkata, 'i 4;st$t'n:"; ,s.rif:

76 e+V I' f," e ,* y'# 'fr ethbii $1r ii Jtj" a? (ramim

Ad-Dari menghadiahkan kepada beliou SAW seekor kuda yang
bernama Al Ward. Beliau memberikan kuda itu kepada Umar, lalu
Umar menyerahkannya (sebagai hibah) di jalan Allah. Setelah itu,

Umar mendapati kuda tersebut dijual). Dari riwayat ini diketahui
nama dan asalnya.

Keterangan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang dinukil
oleh Imam Muslim, yang tidak menyebutkan lafazlnya dan hanya

disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitabnya Al Mustakhraj dad,

Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ii ,* ,f;'# oi

b) &t !o h' & I' J?3;tllb:ti it ,b e (Jmar membowa di atas

seekor kuda di jalan Allah, maka Rasulullah SAW memberikannyo

kepada seseorang). Sebab, mungkin dipahami bahwa ketika Umar
hendak menyedekahkan kuda tersebut, dia menyerahkan kepada

Rasulullah SAW untuk memilih orang yang layak menerimanya.

Atau, Umar bermusyawarah dengan Nabi SAW tentang siapa yang

akan menunggangi kuda itu. Dari sini, maka pemberian itu
dinisbatkan kepada Nabi SAW, sebab beliau yang memerintahkannya.
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i' +1., ,t, Oi ialan Allah). Secara zhahir Umar menyerahkan

kudanya untuk ditunggangi oleh seseorang sekaligus menyerahkan

kepemilikan kepadanya. Sebab bila kuda itu hanya berstatus wakaf
maka tidak boleh dijual. Ada pula yang mengatakan bahwa keadaan

kuda itu sudah tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan, sebagaimana

tujua, wakaf itu sendiri. Namun, hal ini perlu dibuktikan.

Pendapat yang mengatakan penyerahan itu sekaligus sebagai

perpindahan hak milik didukung oleh lafazh hadits, y e's.tiir lorang

yang mengambil kembali hibohnya). Sekiranya itu adalah wakaf,

niscaya akan dikatakan "Orang yang mengambil kembali wakafnya".

Atas dasar ini, maka yang dimaksud "di jalan Allah" adalah jihad

bukan wakaf. Oleh karena itu. hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah

oleh mereka yang membolehkan menjual harta wakaf apabila telah

sampai pada keadaan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana

tujuan wakaf itu sendiri.

'rtba6 (orang itu menyia-nyiakannya). Yakni dia tidak merawat

dengan baik dan tidak memberi makan sebagaimana mestinya.

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah: "Orang itu tidak tahu

nilai kuda tersebut, maka dia hendak menjualnya dengan harga yang

lebih murah dari harga semestinya". Ada pula yang mengatakan

bahwa maknanya adalatr: "Orang itu menggunakan pada selain tujuan

yang karenanya kuda itu dihibahkan".

Dari ketiga pendapat ini, tampaknya pendapat pertama lebih

berdasar. Hal ini didukung oleh riwayat Muslim dari jalur Rauh bin Al

Qasim, dai Zaid bin Aslam. i,li' # ofi 'rAbi i 'o*i 1U*a,

mendapati kuda itu telah disia-siakan dan orang itu memiliki harta

yang sediftfi). Riwayat ini memberi informasi tentang sebab yang

mendorong orang itu menjual kuda yang dihibahkan kepadanya.

:f I (iangan membelinya). Membeli kembali kuda itu

dinamakan oleh Nabi SAW sebagai perbuatan mengambil kembali apa

yang telah dihibahkan, karena menurut kebiasaan penjual akan
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menetapkan harga yang lebih murah bila pembelinya adalah pemberi
hibah itu sendiri. Maka, antara harga yang ditetapkan oleh penjual
dengan harga yang sebenarnya terdapat selisih, dan selisih inilah yang

dianggap sebagai hibah yang diambil kembali. Murahnya harga itu
telah diisyaratkan Nabi dengan sabda beliau "Meskipun dia
memberikan kepadamu seharga satu dirham".

Dari kalimat"Meskipun dia memberikan kepadamu seharga satu
dirham' dapat disimpulkan bahwa penjual telah memiliki kuda itu.
Sekiranya kuda itu adalah wakaf yang boleh dijual karena tidak dapat
lagi dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf seperti klaim sebagian ulama,
tentu orang itu tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang

sesuai. Di damping itu, dia juga tidak boleh membuat penawaran di
bawah harga standar meskipun pembeli adalah pemberi hibah itu
sendiri.

Al Ismaili mengkritisi dengan mengatakan, "Apabila syarat
wakaf adalah seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, yaitu
tidak boleh dijual pokoknya dan dihibahkan, maka bagaimana kuda
yang dihibahkan itu boleh dijual? Mengapa tidak dilarang atau
dicegah untuk menjualnya?"

Kemudian Al Ismaili menjawab pertanyaannya ini, "Barangkali
makna hadits itu adalah bahwa Umar menjadikannya sebagai sedekah
yang diberikan kepada siapa yang dipandang layak oleh Rasulullah
SAW. Lalu Rasulullah memberikannya kepada seorang laki-laki
seperti tersebut dalam hadits, dan akhirnya laki-laki itu pun
menjualnya."

Dari kalimat"Meskipun dia memberikan kepadomu seharga satu
dirham" juga dapat ditarik kesimpulan; apabila pemberi hibah
mendapati apa yang dihibahkannya dijual lebih mahal dari harga
semestinya, maka dia tidak dilarang untuk membelinya.

,aa2

... *i:r:c d tljl' is|-j- (sesungguhnya orang yang mengambil

kembali sedekahnya... dan seterusnya). Menurut jumhur ulama,
apabila pengambilan kembali dilakukan melalui jual-beli, maka

456 - T'ATHT'L BAARI

t



larangan hanya berindikasi tanzih. Tapi sebagian ulama tetap

menyatakan haram. Al Qurthubi dan selainnya berkata, "Pendapat

kedua inilah yang lebih kuat."

Kemudian larangan dalam hadits khusus pada bentuk-bentuk

yang disebutkan dan yang sepertinya, tidak mencakup kembalinya

hibah kepada si pemberi melalui warisan atau yang serupa dengannya.

Ath-Thabari berkata, "Larangan mengambil kembali hibah tidak

berlaku secara umum. Namun. dikecualikan darinya beberapa perkara.

yaitu; hibah yang mengharapkan imbalan, hibah seorang bapak

kepada anaknya, hibah yang belum diambil oleh penerima hibah, dan

hibah yang didapatkan kembali oleh pemberi hibah sebagai warisan.

Pengecualian terhadap hal-hal ini didasarkan pada hadits-hadits yang

shahih. Adapun selain itu, seperti orang kaya memberi imbalan

kepada orang miskin, atau hibah untuk menjalin hubungan

kekeluargaan maka tidak boleh diambil kembali." Dia juga berkata,

"Di antara hibah yang tidak boleh diambil kembali secara mutlak

adalah sedekah yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala

akhirat."

Timbul pertanyaan mengenai sikap Umar yang mengekspos

kebaikan, padatral menyembunyikannya adalah lebih utama.

Pertanyaan ini dapat dijawab bahwa Umar menghadapi 2 maslahat

yang saling bertentangan, yaitu antara menyembunyikan amal baiknya

dan menyampaikan hukum syara'. Akhimya dia cenderung kepada

maslahat kedua, dan dia pun melakukannya. Namun, jawaban ini
ditanggapi kembali batrwa mungkin saja Umar dapat mengatakan.

misalnya "seorang laki-laki menghibahkan seekor kuda..." dan tidak

mengatakan "aku menghibahkan...", sehingga dia dapat

menggabungkan 2 maslatrat sekaligus.

Akan tetapi menurut pendapat yang lebih kuat,

menyembunyikan amal kebaikan hanya akan lebih utama sebelum

dilakukan atau saat dilakukan. Adapun setelah dilakukan, maka

menyembunyikannya tidak lagi lebih utama daripada

memberitahukannya. Di samping itu, ada kemungkinan laki-laki yang
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diberi hibah memberitahukannya kepada orang lain sehingga tidak
lagi tersembunyi. Ditambah lagi, penisbatan Umar terhadap kejadian
itu lebih mengukuhkan keorisinilan hukum tersebut, karena pelaku
kisah lebih akurat dalam mengikat apa yang terjadi dibandingkan
orang lain. Maka, ketika Umar merasa aman dari dampak negatif
karena mengumumkan kebaikannya, dia pun menisbatkan kisah itu
langsung kepada dirinya. Ada pula kemungkinan menyembunyikan

amal kebaikan hanya lebih utama bagi mereka yang khawatir akan

disusupi rasa riya dan takjub terhadap diri sendiri, sedangkan orang
yang aman dari hal-hal seperti itu, seperti Umar, maka
menyembunyikan kebaikan tidaklah lebih utama baginya.

31. Bab

oc:r- / J7 * lLi-& o,i/. 1' *U y,*,f
u: ei *3 *\t ,k:t J;'"oil;i S. tlir
,ill' .';L u.t:rju teui db t3Jlrl\ ;,, ,Ltr'| Jt- l&L
J,,#3 e.tXL *r *\, * it Jyt ,bL<) y

i::?0";p
2624. Dari Abdulah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikatr,

bahwasanya anak-anak Shuhaib (mantan budak bani Jud'an)
mengklaim dua rumah dan satu kamar sebagai pemberian Rasulullah
SAW terhadap Shuhaib. Marwan berkata, "siapakah yang menjadi
saksi bagi kamu atas hal itu?" Mereka berkata, "Ibnu LJmar". Marwan
memanggil Ibnu Umar, maka dia (yakni lbnu Umar) bersaksi sungguh

Rasulullah SAW telah memberikan kepada Shuhaib dua rumah dan

satu kamar. Akhirnya Marwan memenangkan firntutan mereka
berdasarkan kesaksian Ibnu Umar.
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Keteransan Hadits:

(Bab).Demikian yang disebutkan oleh semua periwayat tanpa

menyebutkan judul. Fungsinya adalah sebagai pemisah antara bab

sebelum dan sesudahnya. Adapun kesesuaianny'a dengan judul bab

terdahulu adalah; bahwa para sahabat setelah mendapatkan bukti
pemberian Nabi SAW terhadap Shuhaib, mereka tidak lagi

mempertanyakan apakah Nabi SAW telah mengambilnya kembali?

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pemah mengambil kembali

apa yang telah dihibahkannya.
o.t , '.i*b d iri (sesungguhnya anak-anok Shuhaib). Namanya

addi Shuhail bin Sinan Ar-Rumi. Asal-usulnya sampai bisa masuk

ke dalam bangsa Arab telah disebutkan pada bab "Membeli Budak

dari Kafir Harbi", dalam pembahasan tentang jual-beli. Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh "Bani Jud'an". Sedangkan

dalam nukilan periwayat lainnya disebutkan dengan "Ibnu Jud'an".
Versi terakhir juga adalah riwayat Al Ismaili dari Abu Hatim, dari

Ibrahim bin Musa (guru Imam Bukhari dalam riwayat itu).

Ibnu Jud'an adalah Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin
Sa'ad bin Taim bin Munatr. Sedangkan Shuhaib mempunyai beberapa

anak yang menukil riwayat darinya, yaitu: Hamzah, Sa'ad, Shalih,

Shaifi, Abbad, Utsman, Muhammad dan Hubaib.

$\ 1tu"gg"h telah memberikan). Huruf lam pada lafazh ini

berfungsi sebagai sumpah. Seakan-akan beliau menempatkan

kesaksian sebagai sumpah, atau dalam kalimat terdapat sumpah yang

tidak disebutkan secara redaksional, atau sesungguhnya kesaksian di

sini bermakna berita, sementara berita seringkali dikuatkan dengan

sumpah, meskipun pendengar tidak mengingkari berita yang

disampaikan.

Kedudukan kalimat ini sebagai berita diperkuat oleh sikap

Marwan yang memenangkan tuntutan anak-anak Shuhaib dengan

pernyataan dari Ibnu Umar. Sekiranya yang dimaksud adalah
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kesaksian dalam arti yang sebenarnya, tentu Marwan harus mencari
saksi satu orang lagi. Adapun klaim ibnu Baththal bahwa Marwan
memutuskan perkara itu berdasarkan kesaksian Ibnu umar disertai
sumpah anak-anak shuhaib, tampaknya ini perlu ditinjau lebih ranjut,
karena hal itu tidak disebutkan dalam hadits.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama muta'akhirin
untuk mendukung pendapat sebagian ulama salaf, seperti Syuraih,
yang membolehkan memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi
jika terkumpul pada saksi itu sejumlah faktor yang menunjukkan
kebenarannya.

Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan membuat satu bab dengan
judul bab "Apabila Hakim Mengetahui Kebenaran Seorang Saksi,
maka Dia boleh Memutuskan Perkara Berdasarkan Kesaksiannya',.
Kemudian dia menyebutkan hadits Khuzaimah bin Tsabit yang
masyhur sehubungan dengan penamaannya sebagai pemilik dua
kesaksian. Akan tetapi, jumhur mengatakan bahwa yang demikian
khusus itu bagi Khuzaimah.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan Marwan memberikan
rumah dan kamar tersebut kepada orang yang menurutnya berhak
mendapatkan pemberian dari harta Allah. Maka, sekiranya Nabi SAW
benar memberikan kepada mereka, niscaya beliau berkedudukan
sebagai pelaksana. Namun, jika Nabi tidak memberikannya kepada
mereka, maka beliau berkedudukan sebagai pemberi secara rangsung."
Dia juga berkata, "Ada kemungkinan yang demikian itu khusus pada
harta rampasan perang yang didapatkan tanpa melalu peperangan
(fai'), seperti terjadi dalam kisah Abu eatadah, dimana Nabi SAW
mengabulkan funtutannya atas dasar dakwaannya serta kesaksian
orang yang membawa harta rampasan."

!,. t.oPt ;1d @ua rumah dan satu komar). Umar bin Syabah dalam

kitab Akhbar ,ql Madinah menyebutkan bahwa rumah Shuhaib pada
mulanya adalah milik Ummu salamah, lalu dia menghibahkannya
kepada Shuhaib. Barangkali ummu salamah melakukan hal itu atas
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perintah Nabi SAW. Atau, mungkin penisbatan pemberian kepada

Ummu Salamah hanyalah dalam konteks majaz, karena pada

hakikatnya rumah itu adalah milik Nabi SAW, lalu diberikannya
kepada Shuhaib. Atau, kemungkinan itu adalah rumah selain yang
dituntut oleh anak-anak Shuhaib pada hadits di atas.

32. Apa yang Dikatakan Tentang Umrao dan Ruqbaa

t:r3'€*r<Wuip,>
Aku memperbolehkannya menempati rumah, maka perbuatan ini

dinamakan umraa (pemberian seumur hidup), yakni: Aku menjadikan
rumah atau tempat tinggal itu untuknya. Allah berfirman
"Ista'marakum fiihtaa" (menjadikan kamu pemakmurnya), yakni
menjadikan kamu sebagai orang yang menempati dan
memakmurkannya.

2625. Dari Jabir RA, dia berkata, 'Nabi SAW memutuskan
Umraa, adalah untuk si penerima hibah."

. tc. \., , 1.o.t 1 c.

f * 
^t qt oJ.P €.-t ,f

VG ,i* ,itu',rut .i9;
2626. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

" Umr ao diper b ol e hkan" .

Atha' berkata: Jabir telah menceritakan kepadaku dari Nabi
SAW sama seperti itu.

t1.,f,.2 zc! z 1,t. t*.oi
4J kilr-+ :6,^e .,+t JlJl 4i *-el

c:;iu; *:r y bt J*'r:tt $ ,Ju ib i,r ,t, /re r
t7 o . , t .. ..4
aJ c^*A.,r JJ terl

f iu' ,pdt
h,* dt*
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Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dikotaknn tentang umroa dan ruqbaa)-
Maksudnya, hukum-hukum yang berkenaan dengan hal tersebut.
Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan basmalaft sebelum
bab.

Umraa diambil dari kata umr Qxrrur), sedangkan ruqbaa diambil
dari kata muraqabah (saling mengawasi), sebab mereka biasa
melakukan hal itu pada masa jahiliyah. Seseorang memberikan tempat
tinggal kepada orang lain seraya berkata kepadanya "A'martuka
i14taha", yakni: Aku memperbolehkanmu untuk menempatinya
sepanjang umurmu. Atas dasar inilah sehingga jenis pemberian ini
dinamakan umrqq. Adapun sebab penamiumnya sebagai ruqbaa,
karena setiap pihak (baik pemberi maupun yang diberi) mengawasi
kapan pihak yang satunya meninggal dunia agar ia dapat memiliki
pemberian itu secara utuh. Begitu juga ahli waris mereka,
menggantikan posisi mereka. Demikianlah asal-usul penamaannya
dari segi bahasa.

Adapun umraa dari segi syara' 
-menurut 

jumhur ulama- bila
hal itu terjadi, niscaya pemberian menjadi milik orang yang diberi.
Pemberian tidak kembali kepada orang yang memberi kecuali hal ini
disyaratkan dengan tegas saat transaksi.

Mayoritas ulama berpendapat tentang sahnya umraa kecuali apa
yang dinukil oleh Abu Thayyib Ath-Thabari dari sebagian orang dan
Al Mawardi dari Daud dan sebagian ulama. Akan tetapi Ibnu Hazm
berpendapat bahwa umrao itu sah, sementara dia merupakan tokoh
madzhab A^-Zhahin.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang apa yang
dapat dimiliki dari pemberian seumur hidup itu. Menurut mayoritas
ulama bahwa yang dapat dimiliki adalah wujudnya, sama seperti
hibah. Hingga mereka mengatakan; apabila yang diberikan seumur
hidup itu adalah budak, lalu dimerdekakan oleh si penerima, niscaya
kemerdekaan ini dianggap sah, berbeda kalau yang memerdekakan

n
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adalah pemberi hibah itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa

yang dapat dimiliki hanyalah manfaatnya, bukan wujudnya. Ini adalah

pendapat Imam Malik dan Imam Syaf i (dalam pendapatnya ketika

masih berdomisili di Irak lqaul qadiml).

Kemudian, apakah pemberian seumur hidup disamakan dengan

hukum pinjaman ataukah waliafl Dalam masalah ini, ulama madzhab

Maliki terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mengatakan

disamakan dengan hukum pinjaman dan sebagian lagi mengatakan

disamakan dengan hukum wakaf.

Dari madzhab Hanafi dinukil pendapat 1'ang lain, yaitu yang

dimiliki pada umraa adalah uujudnya, sedangkan pada ruqbaa adalah

manfaatnya. Lalu, dinukil pula pendapat dari mereka bahw-a

pemberian seumur hidup adalah batil.

Perkataan Imam Bukhari "Aku memperbolehkannya menempati

rumah atau tempat tinggal sepanjang umurnya", maka perbuatan ini
dinamakan umrao, yakni: Aku menjadikan rumah atau tempat tinggal

itu untuknya, maksudnya hendak menjelaskan asal-usul kata ini dari

segi bahasa. Kemudian ia memaknainya dengan kata "menjadikan".

sebab ia berpendapat bahwa pemberian itu akan menjadi milik orang

yang diberi, sarna seperti pendapat jumhur ulama. Imam Bukhari tidak
berpandangan bahwa pemberian seumur hidup adalah pinjaman,

seperti akan dijelaskan dengan tegas pada akhir bab tentang hibah.

Sedangkan perkataan Imam Bukhari " I s t a' marolatm Jiiha" yakni

menjadikan kamu sebagai orang yang memakmurkannya. Ini adalah

penafsiran Abu Ubaidatr dalam kitab Al Majaz, dan penafsiran inilah
yang banyak dijadikan pegangan. Sementara itu, ulama selainnya

mengatakan makna "Ista'marakum fiiha", yakni: Allah
memanjangkan umur kamu di dunia. Sebagian lagi mengatakan bahwa

maknanya, "Kamu diizinkan untuk memakmurkannya dan

mengeluarkan makanan darinl'a".

'i +i'# 6, o:fiu, *t y io' .p dt ,;, (Nabi sAW

memutuskan bohwa Umraa, adalah untuk si penerima hibah itu).
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Dalam riwayat Az-Zubi dari Abu Salamah, yang dikutip oleh Imam

Muslim, disebutkan, €'i, Wi €y,qy ^.i13'i u* t'i ,htt q
,4t';;t g*t;tbb 

"hbi 
if.t aryli 4!t ,)\(Siapa saja yang diberi

sesuatu seumur hidup untuk dirinya dan keturunannya, maka

pemberian itu untuk orang yang diberi dan tidak kembali kepada

orang yang memberi, karena dia memberi suatu pemberian yang
berlaku padanya hukum warisan).

Demikian lafazh yang dinukil dari Malik, dari Az-Zuhri. Imam
Muslim meriwayatkan pula dari jalur Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri.
Sementara dari jalur Al-Laits, dari Az-Zuhri, disebutkan:

"Sesungguhnya perkataan pemberi telah memutuskan haknya pada

apa yang diberikan, dan pemberian itu menjadi milik orang yang

diberi dan untuk keturunannya". Tapi, riwayat ini tidak menyebutkan

alasan yang disebutkan pada bagian akhir hadits di atas. Imam Muslim
meriwayatkan lagi dari jalur Ma'mar, dari Az-Zufui,3rri ny c;* t;51

'.* 6 u e J6 $t $6'o;at u eJg'ot *i * lo' ,.3; yt lr,:,
y, *" U;llt o€t W'Jtt Wtb Ji gi q,i (sesungguhnya

pemberian seumur hidup [umraal yong diperbolehkon oleh
Rasulullah SAW adalah seseorang mengatakan "la untukmu dan
untuk keturunanmu". Adapun bila pemberi mengatakan "Ia untulcrnu

selama engkau masih hidup", maks pemberian itu qkon kembqli
kepada pemberi. Mo'mar berkata, "Biasanya Az-Zuhri berfarwa
seperti itu."). Riwayat ini juga tidak menyebutkan alasan yang

dikemukakan pada hadits terdahulu.

Kemudian dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, diketahui
dengan jelas bahwa alasan tersebut berasal dari perkataan Abu
Salamah.

Imam Muslim

Jabir, dia berkata,
.,...i .?,, I t.tr.!J.rr €!.4 s*
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Y) *j *o lorong-orang Anshar memberi pemberian seumur hidup

kepada kaum Muhajirin. Maka Nabi SAtll bersabda, "Tahanloh untuk
knlian harta-harta kalian dan jangan merusalcnya, karena
barangsiaps memberi suatu pemberian untuk seumur hidup, maka
pemberian itu menjadi milik orang yang diberi; baik dia masih hidup
moupun sesudah mati dan untuk keturunannya.").

Bila kita mengamati riwayat-riwayat yang telah disebutkan.
maka tampak ada tiga bentuk umraa,yaitu:

Pertama, pemberian yang pemberinya mengatakan ..Itu untukmu
dan untuk keturunanmu". Bagian ini sangat tegas, yakni bahvl-a
pemberian menjadi milik orang yang diberi serta keturunannya.

Kedua, pemberian yang pemberinya mengatakan ..Itu untukmu
selama engkau hidup. Apabila engkau telah meninggal dunia, maka
aku akan mengambilnya kembali". Maka, bagian ini dinamakan
pinjaman untuk waktu tertentu, dan ini boleh dilakukan. Apabila
orang yang diberi meninggal dunia, maka pemberian itu kembali
kepada orang yang memberinya. Bentuk pertama dan kedua ini telah
dijelaskan dalam riwayat Az-zvhi. Demikian pula yang menjadi
pendapat kebanyakan ulama dan dinyatakan sebagai pendapat terkuat
oleh sejumlah ulama madzhab Syaf i. Akan tetapi, pendapat paling
benar menurut mayoritas ulama madzhab Syaf i adalah pemberian itu
tidak kembali kepada orang yang memberi. Mereka beralasan bahu'a
syarat yang disebutkan adalah syarat yang tidak sah. Adapun hujjah
lainnya dari kedua pihak akan saya kemukakan pada akhir
pembahasan bab ini.

Ketigo, pemberian yang pemberinya mengatakan ..Aku

memberikan kepadamu sepanjang umurmu" tanpa memberi batasan
apapun. Dalam riwayat Abu Ztbair dinyatakan bahwa hukum
pemberian seperti ini sama dengan bentuk yang pertama, dimana
pemberian itu tidak dikembalikan kepada si pemberi. Demikian pula
pendapat Imam Syaf i dalam qaul jadid dan jumhur ulama. Adapun
pendapat Imam Syaf i dalam qaul qadim menyebutkan "akad itu
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tidak sah". Kemudian dinukil pula dari Imam Syaf i seperti pendapat

Imam Malik. Sebagian lagi mengatakan bahwa pendapat Imam Syaf i
dalam masalah ini tidak berbeda, baik dalam qaul qadim maupun qaul
jadid.

An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Sulaiman bin Hisyam bin
Abdul Malik bertanya kepada para ahli fikih tentang masalah ini
(yakni bentuk yang ketiga), maka disebutkan oleh Qatadah dari Al
Hasan dan yang lainnya bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Lalu

Qatadah menyebutkan hadits Abu Hurairah dan riwayat Atha' dari
Jabir seperti hadits Abu Hurairah. Qatadah juga mengatakan bahwa
Az-Zul:ri berkata, "Hanya saja pemberian seumur hidup yang
diperbolehkan adalah apabila diberikan kepada seseorang dan kepada
keturunannya sesudah dia meninggal dunia. Jika dia tidak memiliki
keturunan, maka itu menjadi milik orang yang menetapkan syaratnya.

Qatadah berkata, "Az-Zriltlj, berhujjah bahwa para khalifah tidak
memberi keputusan seperti itu." Akan tetapi Atha' mengatakan,
"Abdul Malik bin Marwan telah memberi keputusan demikian',.

ilE ts j'ilt (umraa diperbolehkan). Lafazh ini dipahami oleh

Qatadah (periwayat hadits itu) sebagaimana pandangannya yang telah
saya kemukakan di atas. Adapun Az-Zuhri tidak memahaminya secara
mutlak, namun dia memberi perincian tersendiri, seperti yang telah
dikemukakan. Kata "diperbolehkan" pada kalimat ini tidak dapat
dipahami selain bermakna halal atau sah. Adapun memahaminya
bahwa pemberian itu menjadi milik orang yang diberi -sebagaimana
dipahami oleh Qatadah- maka membutuhkan dalil lain. Sementara itu,
An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "Barangsiapa memberi
sesuatu seumur hidup, maka pemberian itu menjadi milik orang yang
diberi." Hadits ini mendukung pemahaman Qatadah.

f *i * ?ot ,P dt ,f 4E e:r, ,;$,b 561 p<tno' berkata,

"Jabir telah menceritakan kepadaku dori Nabi SAW sama seperti
itu."). Dalam riwayat selain Abu Dzar, lafazhiir, 1sa*a seperti itu)
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diganti dengan lafazA i:yi (serupa dengannya). Jalur periwayatan

Atha' dikaitkan dengan sonad sebelumnya dari Qatadah. Dengan

demikian, ia memiliki sanad yang moushul. Orang yang mengatakan

"Atha' berkata" adalah Qatadah sendiri. Oleh karena itu, mereka yang

mengatakan riwayat ini mu'allaq telah melakukan kekeliruan. Hal itu
telah dijelaskan oleh Abu Al Walid dari Hammam, sebagaimana

diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al MustakhraT melalui
2 sanad dengan lafazh yang sama. Keterangan ini menguatkan riwayat
Abu Dzar. Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'id

bin Abi Arubah dari Qatadah dengan lafazh: QAty LrP ,s!;it
(Pemberian seumur hidup adalah warisan untuk keluarga orong yang
diberi).

Catatan

Pada judul bab, Imam Bukhari menyebutkan dua masalah, yaitu:
umraa dan ruqbaa, tetapi dia tidak menyebutkan kecuali 2 hadits yang

berkenaan dengan umroa. Seakan-akan dia berpendapat bahwa kedua
kata ini memiliki makna yang sama, dan inilah pendapat jumhur
ulama. Namun, Imam Malik, Abu Hanifah dan Muhammad tidak
membolehkan ruqbaa. Sedangkan Abu Yusuf sependapat dengan
jumhur ulama.

An-Nasa'i meriwayatkan melalui sanad yang shohih dari Ibnu

Abbas, dari Nabi SAW, ir; ;p!6 ar$t (Jmraa dan ruqbaa adalah

sama). An-Nasa'i meriwayatkan pula dari jalur Isra'il, dari Abdul
Karim, dari Atha', dia berkata, ar,lit f *t io io' e lt Jh ,#
'it'ivt oi ,w? u C 1y?,y1, ,s*",i6 rjlr 6i :'di .,F1,:

?.V (Rasulullah SAW melarang umraa dan ruqbaa. Aku (Atha'1

bertanya, "Apakah malon ruqbaa?" Beliau bersabda, "seseorang

berkata lrepada sahabatnya, 'Harta ini untulonu selama hidupmu'.
Apabila kamu melakukan yang demikian, makn itu diperbolehkan.").
Riwayat ini ia nukil melalui jalur yang mursal.
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Kemudian Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari
Atha', dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari tbnu Umar, dari Nabi sAw, )
'asU;i Ut? ',i * *ri \( ,*, ,fri .# ,ea ti ,sfr lrraok ada umraa
dan ruqbaa. Barangsiapa diberi sesuotu sebagai umroa atau ruqbaa,
maka pemberian itu untuk si penerima,- baik kettka dia masih hidup
maupun sesudah meninggal dunia). para periwayat hadits ini tsiqah
(terpercaya). Namun, terjadi perbedaan pada Hubaib, yakni apakah dia
mendengar langsung hadits itu dari Ibnu umar atau tidak. pada salah
satu jalur periwayatan ditegaskan bahwa Hubaib mendengar langsung
dari Ibnu Umar. sementara pada jalur periwayatan lain tidak ada
penegasan mengenai hal itu, padahal kedua jalur ini sama-sama
dikutip oleh An-Nasa'i.

Al Mawardi berkata, "para ulama berbeda pendapat dalam
memahami ditujukannya rarangan ini. Hanya saja yang lebih kuat
mengatakan bahwa larangan itu ditujukan kepada hukumnya.
Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan itu ditujukan kepada
lafazhjahiliyah dan hukum yang terah dihapus (mansukh). Ada pula
yang mengatakan; suatu larangan hanya dapat menyebabkan perkara
yang dilarang menjadi tidak sah apabila larangan itu dilanggar dan
pelakunya mendapatkan keuntungan. Adapun jika seseorang
melanggar larangan dan dia justru mendapatkan mudharat, maka
larangan atas perkara ini tidak menyebabkannya menjadi tidak sah.
Seperti larangan menjatuhkan thalak saat haid, dimana thalak tersebut
dianggap tidak sah karena menguntungkan pihak yang melakukan
pelanggaran. Adapun larangan mengenai umraa tidak berindikasi
bahwa perbuatan ini tidak sah, karena mudharatnya kembali kepada
orang yang melanggar itu sendiri. Sebab, hartanya hilang dari
kepemilikannya tanpa pengganti.',

Semua pandangan ini berraku apabila rarangan pada hadits di
atas dipahami dalam konteks tahrim (pengharaman). Adapun bila
dipahami dengan konteks knrahah (makruh), maka tidak butuh kepada
semua penjelasan itu. Adapun faktor yang memalingkan perkara itu
dari haram kepada makruh adarah apa yang disebutkan di bagian akhir
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hadits, yaitu berupa penjelasan hukumnya, dan dipertegas lagi oleh
sabda Nabi, "Umrao itu diperbolehkan".

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi
SAw, V\ 7E elt:,$i(:| ?E ,sllt (tJmraa diperbolehtran bagi

orang yang diberinya, dan ruqbaa (ju4a) diperbolehkon bagi orang
yang diberinya).

Sebagian ulama mengatakan, "Bolehnya umraa dan ruqbaa
sangat jauh dari analogi. Akan tetapi, hadits harus lebih dikedepankan.
Sekiranya dikatakan hal itu haram karena adanya larangan dan sah

karena diperbolehkan dalam hadits, maka perkataan ini tidak jauh dari
kebenaran. Seakan-akan larangan dalam masalah ini lebih ditekankan
pada pemeliharaan harta. Sekiranya yang dimaksud adalah manfaat
keduanya -seperti yang dikatakan Imam Malik- maka tidak akan
dilarang. Tampaknya, maksud orang Arab melakukan perbuatan ini
tidak lain hanyalah memberikan kepemilikan terhadap wujud harta
berdasarkan syarat yang disebutkan. Maka, syariat datang menyalahi
kebiasaan mereka dengan menyatakan akad tersebut sah sebagaimana
hibah yang terpuji. Lalu dibatalkannya syarat dalam akad tersebut
karena menyerupai mengambil kembali apa yang telah dihibatrkan.
Padahal perbuatan ini telah dilarang dalam riwayat yang shahih.
bahkan disamakan dengan anjing yang memakan kembali
muntahnya."

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Ibnu Abbas, dari
Nabi SAW,9 up.joi,i * C'S,i ,*l)i o.t elti 6'*l loi;i,
(Umraa adalah untuk orang yang diberi, dan ruqbaa adalah untuk
orang yang diberi pula. Orang yang mengambil kembali hibahnya
sama seperti orang yang memalran muntahnya). Syarat untuk
mengambil kembali apa yang dihibahkan tetap terlarang; baik
disebutkan saat akad maupun sesudahnya. Untuk itu, syariat
memerintahkan agar tidak mengambil lagi apa yang telah diberikan
secara mutlak, atau mengambilnya berdasarkan syarat yang jelas.
Adapun jika diambil kembali dengan menyelisihi hal itu, maka
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syaratnya dinyatakan batal dan pemberian tetap menjadi milik orang

yang diberi sebagai hukuman bagi yang melanggar ketentuan. Sama

seperti pembatalan syarat wala' bagi yang menjual budak,
sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Abu Hurairah.

33. Meminjam Kuda dari Orang lain

.f;i l!re:, ol: ,1€ q 6-i; Y ,JG ej
2627. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas berkata,

"Telah terjadi peristiwa yang membuat panik atau ketakutan di
Madinah, maka Nabi SAW meminjam kuda dari Abu Thalhah yang

bemama Al Mandub, lalu beliau menungganginya. Ketika kembali
beliau bersabda, 'Kami tidak melihot apapun, dan sungguh kami
m e ndap at i ny o adal ah I aut an' ."

Keteransan Hadits:

(Bab meminjom kuda dari orang lain). Dalam riwayat Abu
Dzarr dari syaikhnya terdapat tambahan, "Dan hewan". Sedangkan

dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Dan selainnya". Hal
serupa terdapat pula dalam riwayat Ibnu Syibawaih, hanya saja dia

mengatakan, "Dan selain keduanya".

Sebagian pensyarah Shahih Bukhari menyebutkan *Kitab

Ariyah" sebelum bab ini. Namun, saya tidak menemukan keterangan

seperti itu pada satu pun di antara naskah Shahih Bukhari maupun

syarahnya.

Imam Bukhari menambahkan persoalan pinjam-meminjam
kepada hibah, karena meminjamkan sesuatu sama artinya dengan
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menghibahkan manfaat. Pinjaman dalam bahasa Arab disebut 'ariyah.

dan sebagian mengatakan' aar ah.

Al Azhari berkata, "Kata ini diambil dari 'aara yang bermakna

datang dan pergi. Dari sini. pengembara dinamakan 'a14)ar, sebab dia
seringkali datang dan pergi."

Al Bathliusi berkata, "Kata itu diambil dari kata ta'aqwur yang
bermakna bergantian."

Sedangkan Al Jauhari berkata, "Kata itu dinisbatkan kepada kata
'aar (a|b), sebab memintanya termasuk perbuatan aib." Tapi, pendapat

ini ditanggapi bahwa ia diakui oleh syariat dan tidak ada aib dalam

melakukannya. Pernyataan dalam tanggapan ini meskipun benar.

tetapi tidak dapat menjadi bantahan bagi mereka yang mencari akar

suatu kata dari tinjauan kebahasaan. Adapun syariat dalam masalah ini
menjelaskan tentang kebolehannya. Pinjaman menurut syariat adalah

menghibahkan manfaat, bukan dzatnya, dan waktunl,a boleh dibatasi.

Hukum barang yang dipinjamkan apabila rusak ketika berada
pada peminjam, maka peminjam harus menggantinya kecuali bila
kerusakan terjadi ketika barang digunakan untuk sesuatu yang telah
diizinkan oleh pemilik barang. Demikian menurut pendapat mayoritas

ulama. Sedangkan para ulama madzhab Maliki dan Hanafi
mengatakan bahwa apabila barang yang dipinjamkan rusak tanpa ada

unsur kesengajaan dari peminjam, maka tidak perlu menggantinya.

Sehubungan dengan persoalan ini dinukil sejumlah hadits.

namun tidak satu pun yang memenuhi kriteria hadits shahih menurut

Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya. Yang paling masyhur di

antaranya adalah hadits Abu Umamah, e "J., 
'J y it ,P dt y

btt e"tt, ,it\31 4y\r ,i'fr 
9rS'j1t 

ai- lSesungguhnya ia mendengar

Nabi SAI( -pada saat haji Wada'- bersabda, "Barang yang dipinjant
harus ditunaikan dan pemberi jaminan menanggung utang. "). Hadits
ini diriwayatkan Abu Daud, dan dinyatakan hasaz oleh At-Tirmidzi
serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, menjadikan hadits ini sebagai dalil
bahwa peminjam harus mengganti barang yang dia pinjam (apabila
rusak) masih perlu dikritisi. Bahkan, di dialamnya tidak ada indikasi
yang menyatakan adanya ganti rugi, sebab Allah telah berfirrnan,
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanyo." (Qs. An-Nisaa' [4]: 58) Padahal, bila
barang yang diamanatkan kepada seseorang itu hilang atau rusak,
maka pemegang amanat itu tidak harus menggantinya.

Hanya saja ptra penulis kitab Sunan meriwayatkan, dan
dishahihkan oleh Al Hakim dari hadits Al Hasan bin Samurah dari
Nabi SAW,i(tT ;r'o:iti 6 F ,* (Tangan bertanggung jawab atas

apa yang ia ambil hingga mengembalikanrrya). Akan tetapi,
penerimaan Al Hasan langsung dari Samurah masih diperselisihkan
oleh para ulama. Jika hadits ini akurat, maka ia menjadi hujjatr bagi
pendapat jumhur ulama.

qsi;.Jijt 'i iui- gfno*alcan Al Mandub). Dikatakan bahwa

dinamakan demikian karena diambil dari kata "an-nadb" yang berarti
taruhan saat pacuan. Ada pula yang mengatakan bahwa nama itu
diambil dari"an-nadb" yang berarti bekas luka pada badannya. Dalam
kitab jihad dari jalur Sa'id, dari Qatadah, ditambatrkan: ..Ia biasa
lamban". Maksudnya, ia berjalan lamban.

tfi tt+5iy1go, sungguh kami mendapatinya adalah lautan).

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, €*i'O{s @o, sungguh kami

mendapati), yakni tanpa menyebutkan kata ganti.

Al Khaththabi berkata, "Lafazh'in' pada kalimat ini berfungsi
sebagai kalimat 'nali'(penafian). Sedangkan huruf 'lam'pada lafazh
'labahran' berfungsi sebagai pengecualian. Sehingga makna kalimat
itu adalah, 'Dan tidaklah kami mendapatinya melainkan lautan'."

Ibnu At-Tin berkata, "Apa yang dikatakan Al Khaththabi
merupakan madzhab ulama Kufah, adapun madzhab ulama Bashrah
mengatakan bahwa huruf 'lam'hanyalah sebagai penguat."

*ll
l
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Al Ashma'i berkata, "Kuda dikatakan sebagai lautan apabila luas

dalam berlari, atau larinya tidak dapat dikalahkan sebagaimana halnl a

lautan." Hal ini didukung oleh riwayat Sa'id dari Qatadah, 
"t5. 

ts€'1

glh+, ,,i (Dan setelah itu kuda tersebut tidak terkalahkan dalant

berlari). Riwayat ini akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad.

34. Meminjam untuk Pengantin pada Saat Pernikahan

1. t ?.. ',.: I i.t 1,.oito ',i, cz o'
gt'",:;A )s'a;; :Ju .,,i i-r> :Ju irl i r-lrl ry f_:

Jl.'o'r;. g'tr :'.jw cgr, * ;; ,W. a':, Vb': tii i'
,ry ;,ott ri3.+' € *"oi ;\i vy qy'-hrt ,4)G

fii ii;r',rts G ;&', lt \t J:" lt );, ^4' * L'':
?;U ,)rra;'ri \\iyr.

.2628. Dari Abdul Wahid bin Aiman, dia berkata: Bapakku telah

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku masuk menemui Aisyah RA

dan dia memakai baju gamis wanita yang terbuat dari katun tebal

seharga 5 dirham. Aisyah berkata, "Angkatlah pandanganmu kepada

budak wanita milikku dan perhatikanlah, sesungguhnya dia menjadi

angkuh bila memakainya di rumatr. Aku memiliki beberapa pakaian

seperti ini pada masa Rasulullah SAW. Tidak seorang pun wanita

yang dihiasi (untuk pengantin) di Madinah melainkan mengirim

utusan kepadaku untuk meminjamnya."

Keteransan Hadits:

(Bab meminjam untuk pengantin poda saat perniknhan). Orang

Arab menamakan pernikahan dengan bina' (bangunan), sebab mereka
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biasa membangun kemah untuk ditempati pasangan pengantin.

Kemudian kata ini dimaksudkan untuk pemikahan itu sendiri.

je e't: r47l1gia memakai baiu gamis wanita yang tebal). Kata

dir'u dapat bermakna baju besi atau baju wanita, tergantung
bahannya. Adapun qithr adalah pakaian yang tebal, baik terbuat dari
katun atau lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa qithr adalah
kain tebal yang terbuat dari katun.

Ibnu Qurqul meriwayatkan bahwa dalam riwayat Ibnu As-Sakan
dan Al Qabisi disebutkan dengan katafithr, yaitu salah satu jenis kain
Yaman yang dikenal dengan nama qithriyah yang berwarna agak

kemerah-merahan. Al Bannasi berkata, "Tapi yang benar adalah
qithr." Al Azhari berkata, "Kain qithriyatr dinisbatkan kepada Qatar,
yaitu salah satu negeri di Bahrain."

'S gttioti). Dikatakan qaana asy-syai', yakni memperbaiki

sesuatu. Qinah adalah nama bagi wanita tukang sisir, biduanita dan
budak wanita secara mutlak. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa pada

sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh tufayyan, yakni diberikan
dan ditampakkan kepada suaminya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksud Aisyah adalah bahwa mereka
berada dalam keadaan yang sulit, bahkan sesuatu yang murah pun saat

itu menjadi mahal bagi mereka."

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Meminjamkan pakaian pengantin adalah sesuatu yang telah
dipraktikkan pada masa Rasulullah dan itu bukan perbuatan

yang tercela.

2. Sifat tawadhu' Aisyah.

3. sikap santun Aisyah terhadap pembantunya.

4. Sopan dan lemah lembut dalam melakukan kritik.
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5.

6.

Sikap Aisyah yang mengutamakan orang lain dalam sesuatu

yang dia sendiri membutuhkannya.

Sifat tawadhu' Aisyah yang mau mengutang pada saat lapang'

padahal dia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan.

35. Keutamaan Manihuh

ar J't-, oi li i', o1, ;ij ,sj ,r g';,<;i f :6')r €i ,f
i,Urr,4'o,*:r'^Ar a4t e.i,su *': yht 

"t:"
* EC"|t |-i;, l' 'rb $L .,6U. L';;i :t.u., P'o;*s'

t,

...atL)r,j: :Ju e!t1l.r.

2629. Dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sebaik-baik manihah adalah unta

yang baru melahirknn dan banyak air susunya, dan kambing yang

banyak air susunya di pagi hari menghasilknn satu beiana dan di sore

hari menghasilkan satu bejana."

Abdullah bin Yusuf dan Ismail menceritakan kepada kami dari

Malik, beliau bersabda, " sebaik-baik se dekah. . .."

if 6 ,jd '^b i,' q, Iy i it V 7V itt f
',G\i uk') ,t* 4.U.i.\'d'k i {.y' o\Vd'
'c:;i'ru;,'i*Jn.'oi ;b'l:*\t'pvt ,r,;;jf, ;r\t lri
iiuk #?1 ,/?f;1lurs', .t;;r' J;t,,6.: rG F
qp ilr *u at'J;; ;i ?i'.;,;Li ,rttl, ,i)L ,rj ; 1' *;
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7l xt';';;i ?i *, y ?ut -*'o;r ;rai.6 ,vtL '{:

i oig ,|iG: t\,,-i * ,.ti 6?i :'-* 'i.";l ,:u:

9y
2630. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA, dia berkata,

*Ketika kaum Mutrajirin datang ke Madinah dari Makkah, mereka

tidak membawa (harta) apaprm. Sedangkan kaum Anshar mempunyai

tanah, kebun dan rumah-rumah. Makq kaum Anshar membagikan

tanah itu untuk mereka dengan memberikan hasil dari harta mereka
(yakni kaum Anshar) setiap tahun, dan kaum Muhajirin menggantikan
pekerjaan dan biaya perawatan kebun." Sementara itu, ibu Anas (yang

biasa dipanggil) Ummu Sulaim adalatr ibu Abdullatr bin Abu Thalhah.

Maka, ibunya Anas memberikan pohon kurma kepada Rasulullah
SAW, lalu beliau memberikannya kepada Ummu Aiman (mantan

budak beliau yang menjadi ibu Usamah bin Zaid). Ibnu Syihab

berkata, "An&s bin Malik mengabarkan kepadaku, 'Sesunggutrnya

Nabi SAW setelah selesai *rperang dengan penduduk Khaibar dan

kembali ke Madinatr, maka katmr Muhajirin mengembalikan kepada

kaum Anshar pemberian mereka, buahnya telatr mereka ambil. Nabi
SAW juga mengembalikan pohon kurma kepada ibunya Anas, lalu
Rasulullatr SAW memberikan kepada Ummu Aiman gantinya dari

kebun beliau sendiri'."

476 - FATHIIL BAARI



Ahmad bin Syabib berkata: Bapakku telah mengabarkan kepada

kanri dari Yunus melalui sanad rni, dia berkata, "Memberikan

hartanyayang paling baik sebagai ganti pohon kurma tersebut'"

o, , c \t, zoz , o z tz loll ,,'-. "'- | o ' 11 ' o' 7 ' o '

).* J irl -r"o i;; ,J;;' iX Gt * "^,b a jt*- ;
"or^t 

,i,. o1. 1. i. ),', t2'r,1 t1 '-','to'- ^'j'-i.'r\ ;&'s f n' & )t Jr', Js :l9'" t;4b it\ 4t
ie , t* aA'J; J,G u \1 -",)\ ;tU'"o;rp;i-'"^ib

,-oto ; .,

.^;t q* ii,r il;\i \t.t;ry', A-w'r 1\;
.#')tfl' \') n- *^ ry3:\ \t u\:ri tLt; Jtt

}3'{ Li cY:-,t G -:fj *Pt ,f s,\t !61.t *6t
.^i2, i.;;

2631. Dari Hassan bin Athiyah, dari Abu Kabsyah As-Saluli:

Aku mendengar Abdullah bin Amr RA berkata. "Rasulullah SAW

bersabda, 'Empat puluh perkara -yang paling tinggi adalah manihah

kambing- tidak seorang pun )'ang mengomalkan satu perknra tersebut

karena mengharapkan pahala dan membenarkan opo yang dijanjikan

atasnya, melainkan Allah akon memasukkannya ke dalam surga''"

Hassan berkata, "Kami pun mengumpulkan apa-apa yang berada

di bawah manihah [pemberian] kambing 
-berupa 

menjawab salam.

mendoakan orang yang bersin. menghilangkan gangguan di jalan dan

yang sepertinya- maka kami tidak mampu mencapai 15 perkara'"

A'dg :Jv' * bt'e't 1G * ,W'*
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2632. Dari Atha', dari Jabir RA, dia berkata, o'Kaum laki-laki di
arfiara kami memiliki kelebihan tanah. Maka mereka berkata, 'Kita
menyewakannya dengan bayaran ll3, ll4 dan ll2 (dari tanah itu),.
Nabi SAW bersabda, 'Barongsiopa memiliki tanah, hendaklah ia
menanaminya atou menjadilrannya sebagai manihah (pemberian)
lrepada saudaranya. Jika tidak mau, mako tetaplah dia menohan
tanahnya'."

'o;;i ie ,Jv * f ;:* ti. ,;;tbL 4:L ,a.,^11 r
ot:!;-i ,Jd 14t * tru *j y ?'t ;* 7r jy
ew.'* ,# ,JG ,i,jti e"l,J u uj| ,L-* $a i;-4t
i; q!*,ju |fr ,Ju t6 q'e'Ji ,Jv ,:fr ,JG

4'!/il il' Ly ,rqt :tri i|pu :Jrs |r1,r,,1u ru,;,
.'o. . .'.. .

2633. Dai Az-Zuhri, Atha' bin Yazid menceritak-;rff
Abu Sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata, "seorang Arab badui
datang kepada Rasulullah sAw dan bertanya tentang hijrah. Beliau
bersabda, 'Celaka kamu! Sesungguhnya hijrah urusannyq sangat
berat, maka apakah engkau mempunyai unta?' Orang itu menjawab
'Ya'. Beliau bersabda, 'Apakoh engkau mengeluarkan zakatnya?,
Orang itu menjawab, 'Ya'. Beliau SAW bertanya, 'Apakah engkau
menjadikan sebagian darinya sebagai manihah [pemberianJ?, Orang
itu menjawab, 'Ya'. Beliau SAW bertanya, 'Apakah engkau memerah
susunya pada soat ia mendatangi tempat minum?' Orang itu
menjawab, 'Ya'. Nabi SAW bersabda, 'Beramallah di seberang
lautan, sesungguhnya Alloh tidak akan menyia-nyiakan amalmu
sedikit pun'."
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2624. Dari Thawus, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku

orang yang paling mengetahui di antara mereka mengenai hal itu

-yakni Ibnu Abbas RA- bahwa Nabi SAW keluar ke tanah yang

dipenuhi tanaman. Beliau bertany4 *Milik siapakoh ini?" Mereka

menjawab, "Disewa oleh si fulan." Beliau bersabda "Ketahuilah,

sekiranya ia (yakni pemilik tanah) menjadikanny'a sebagai monihah

bagi si fulan tersebut, niscayo itu lebih baik baginya daripada dia
mengambil bayaran terte ntu."

Keteransan Hadits:

Manihah menurut makna dasamya adalah pemberian. Abu
Ubaid berkata, "Manihoh di kalangan bangsa Arab ada dua macam.

Pertama, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan

pemberian itu menjadi milik orang yang diberi. Kedua, seseorang

memberikan unta atau kambing untuk dimanfaatkan oleh oftmg yang

diberi, seperti diambil air susu dan bulunya beberapa waktu lamanya,

setelatr itu dikembalikan kepada yang memberikannya."

Adapun yang dimaksud dengan manihah pada bagian awal

hadits bab ini adalah memberikan hewan yang memiliki air susu untuk

diambil air susunya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

/{ Qazzaz berkata, "sebagian mengatakan bahwa pemberian

yang dinamakan manihah harryalah pemberian berupa kambing atau

unta. Akan tetapi, pendapat pertama lebih kuat."

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:
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Pertama, hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan dari Abu
Zinad, dari Al A'raj tentang sebaik-batkmanihah (pemberian).

- , ot t .
a,>,a u\sr a*Ir aA+l)r ptt (sebaik-baik manihah adalah unta

yrng boru melahirknn da'n banyak air susunya). Lafazh seperti ini
diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair dari Imam Malik. Kemudian
Imam Bukhari menyebutkan setelah hadits ini bahwa Abdullah bin
Yusuf dan Ismail bin Abu Uwais telah meriwayatkan dengan lafazh,

4Wr'aa;l[t'eS;Ur'g,; (sebaik-baik sedekah adalah unta yang baru

melahirkan dan banyak air susunya). Inilah lafazh yang masyhur
dinukil dari Imam Malik. Demikian pula Syu'aib, meriwayatkan dari
Abu Zinad, sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang
minuman.

Ibnu At-Tin berkata, "Baik periwayat yang menukil dengan
lafazh'sebaik-baik sedekah' maupun yang menukil dengan lafazh
'sebaik-baik pemberion' salah satu dari mereka telah menukil dari
segi makna, sebab manihah dan sedekah sama-sama bermakna
pemberian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa antara sedekah dan pemberian
tidak ada konsekuensi, sebab setiap sedekah adalah pemberian, narnun
tidak setiap pemberian adalah sedekah. Penggunaan kata sedekah
untuk pemberian lmanihahl hanya dari segi majaz. Sekiranya
pemberian adalah sedekah, tentu tidak akan halal bagi Nabi SAW.
Namun, pemberian lmanihahltermasuk jenis hibah dan hadiah.

:tlt,L\J, *tiy. lti6 (di pagi hari menghasilkan satu beiana dan di

sore hari menghasilkan satu bejana). Maksudnya, pada pagi hari
menghasilkan satu bejana susu, dan pada sore hari menghasilkan satu
bejana susu pula.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Sufran dari Abu Az-Zinad,

disebutkan: Pi ali "o1 
,6U. L\fi tiy ltli ,6r i'&l '#- k, ti

(Ketahuilah bila seseorang memberikan seekor unta kepado penghuni
suatu rumah, di pagi hari menghasilkan satu bejana susu dan di sore
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hari menghasilkan satu bejano susu pula, sungguh pahalarya amati,t):

besar).

Kedua, hadits Anas bin Malik yang dinukil dari Ibnu SyihaL'

tentang kaum Anshar yang membagi harta mereka kepada kaum

Muhajirin.

... '*f\'&;rtti (kaun .4nshqr membagikan kepada mereko...

dan seterusnya). Secarazhahir. ini berbeda dengan lafazh hadits Abu

Hurairah yang disebutkan pada pembahasan tentang pertanian, st6

r ,jri ,p,it eE:ei;.r t:i:;. €t.,';r', y ht e d.latti (Kaunt

Anshar berkata kepada Nabi SAl4/, " Bagilah pohon kurma antara
kami dengan saudara-saudara kami!" Beliau SAW bersabda.
"Tidak.").

Masalah ini dapat dijawab bahwa yang dimaksud dengan

pembagian pada hadits di bab ini adalah secara maknawi, dan inilah
yang disetujui oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, :r!6

i& e '#ft afr,r, g;tsj (Kaum Anshar berksta, "Mereka

mengerjakan perawatan tanantan dan kami bersekutu dengan mereka

pada buahnya."). Seakan-akan yang dimaksud pada bab ini adalah

pembagian buah kurma, sedangkan yang tidak disetujui oleh
Rasulullah adalah pembagian pohon kurma.

Ad-Dawudi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "kaunt
Anshar membagi dengan mereka", yakni bersekutu dengan mereka.

Perkataan ini disetujui pula oleh Ibnu At-Tin. Pandangan mereka

didasarkan pada pendapat bahwa kata qaasanta berasal dari kata

qasam (sumpah), bukan glsrr (pembagian). Namun, apa yang dia

katakan telah ditanggapi pada pembahasan tentang pertanian.

9.e q bF(. (dan dia berkata, "Memberikan hartonya yong

paling baik sebagai gantinya."). Maksudnya, Syabib menukil riwayat
yang sama dengan Ibnu Wahab, kecuali pada kalimat "memberikan
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kebunnya" yang diganti oleh Syabib dengan "memberikan harta
terbailvtya".

Ibnu At-Tin berkata, "Makna kedua lafazh ini adalah sama,

sebab kebun tersebut telah menjadi harta beliau SAW yang terbaik".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kalimat "hartanya yang
t er b ai H' lebih tegas menunjukkan kepada pengkhususan daripad a kata
"kebunnya".

Riwayat Ahmad bin Syabib telah disebutkan dengan sanad yang
maushul oleh Al Barqani dalam pembahasan tentang berjabat tangan

dari jalur Muhammad bin Ali Ash-Sha'igh, dari Ahmad bin Syabib.

Kemudian Imam Muslim memberi tambahan pada akhir hadits, "Ibnu
Syihab berkata, 'Adapun tentang Ummu Aiman, dia adalah orang
pilihan Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia berasal dari Habasyah.

Ketika Aminah melahirkan Rasulullah SAW setelah bapak beliau
meninggal dunia, maka Ummu Aiman yang mengasuh beliau hingga
besar. Lalu beliau memerdekakan Ummu Aiman dan menikahkannya
dengan Zaid bin Haritsah. Ummu Aiman meninggal dunia 5 bulan
setelah Rasulullah wafat'."

Pada pembahasan tentang peperangan, akan disebutkan sebab

mengapa Nabi SAW memberikan kebunnya kepada Ummu Aiman
sebagai ganti pohon kurma milik ibunya Anas. Di tempat ini terdapat
pula tambahan atas riwayat Az-Zuhi.Imam Bukhari meriwayatkan di

tempat itu dari jalur Sulaiman At-Taimi, dari Anas, dia berkata, og

c;>{r..lr *i y tO' ul; 'r4 ffi'y\r lSrorang laki-laki memberikan

untuk Nabi SAI{ beberapa pohon latrma). Dalam riwayat ini
disebutkan pula, r3JK €lt';;i y h,,P,l, l1i'bi ;..r;i,*t'0,
i 'iil, * e,r'jtr'c.t;;J 

'&i ii 'c,,;ai ,'#-t ?( 'rtbbi i o'&i .t'r:,zt

?;t atati ,,?,:i 'un ,:J:A *r y io' & ';r1 ,Ja ,9,*itir;<;ta
ul(i1 6esungguhnya keluargaku memerintahkanku untuk meminto

kepada Nabi SAW opa yong merekn berikan kepada beliau SAW,

sementara Nabi telah memberikannya kepada Ummu Aiman. Lalu
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(Jmmu Aiman datang dan menempatkan kain di leherku dan berknta,

"Aku tidak slun memberikan kepada kalian setelah beliau sAl4r telah

memberikannya kepadaku." Maka Nabi SAW bersabda, "Untukmu

sekian" hingga beliau memberikon kepada Ummu Aiman 10 kali

lipat).

Ketiga, hadits Abdullatr bin Amr RA, yang dinukil melalui jalur

Abu Kabsyatr tentang 40 perkara kebaikan.

i* S'6 (Hassan berkata). Dia adalah lbnu Athiyah, periwayat

hadits ini. Riwayat Hassan ini dikaitkan dengan sanad riwayat

sebelumnya. Ibnu Baththal berkata yang ringkasnya, "Pada perkataan

Hassan tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk mendapati 40

kebaikan tersebut. Sementara Nabi SAW telatr menganjurkan banyak

kebaikan. Sesungguhnya Nabi sAW telah mengetahui 40 kebaikan

tersebut, tetapi beliau tidak menyebutkannya karena ada hikmah

tertentu yang lebih bermanfaat bagi kita daripada harus

menyebutkannya. Apabila disebutkan satu-persatu, maka sangat

dikhawatirkan kita akan merasa cukup dengan 40 perkara itu dan

mengabaikan kebaikan-kebaikan yang lain."

Kemudian dia berkata, "Telah sampai kepadaku batrwa sebagian

ulama melakukan penelitian dengan cermat dan berhasil menemukan

lebih dari 40 macam kebaikan. Di antara yang mereka sebutkan

adalah; membantu orang yang memiliki keterampilan, membuat

sesuatu untuk orang yang tidak memiliki keterampilan, menutupi aib

sesama muslim, membela kehormatan, membuat gembira orang lain.

berlapang-lapang dalam majelis, menunjukkan kebaikan, perkataan

yang baik, menanuun tanaman, menjenguk orang sakit, berjabat

tangan, mencintai karena Allah, benci karena Allah, duduk dalam

majelis karena Allah, saling mengunjungi, memberi nasihat, dan

berkasih sayang." Semua ini terdapat dalam hadits-hadits shahih. Di

antaranya justru ada yang dipersoalkan jika dikatakan bahwa

derajatnya di bawah pemberian kambing. Lalu, saya menghapus

beberapa perkara yang dia sebutkan dan sebagiannya telah ditanggapi

oleh Ibnu Al Manayyar. Ibnu Baththal juga berkata, "Sikap yang
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paling utama adalah tidak berusaha mengumpulkannya karena hikmah
yang telah disebutkan."

Al Karmani berkata, "Semua yang disebutkan oleh Ibnu Baththal

adalah menduga-duga perkara yang gaib. Dari mana dia mengetahui
jika hal-hal itu kedudukannya di bawah pemberian berupa kambing?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa maksud saya menyebutkan

hal-hal di atas adalah untuk mendekatkan kepada 15 perkara yang

dikumpulkan oleh Hassan bin Athiyah, yang -insya Allah- tidak
keluar dari apa yang telah saya sebutkan. Meski demikian, saya setuju

dengan Ibnu Baththal tentang adanya kemungkinan untuk menelusuri

40 kebaikan yang berada di bawah derajat pemberian kambing. Saya

juga setuju dengan Ibnu Al Manayyar dalam menolak sejumlah
perkara yang disebutkan Ibnu Baththal, karena kedudukannya berada

di atas derajat pemberian kambing.

Keempat, hadits Jabir "Beberapo laki-laki di antora kami
memiliki kelebihan tanoh". Hadits ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang pertanian. Adapun yang dimaksudkan di sini

adalah kalimat, i6li qr$,31 gtau menjadikannya sebagai pemberion

kepada saudaranya).

Kelima, hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan melalui jalur Atha'
bin Yazid tentang orang Arab badui yang bertanya kepada Nabi SAW
mengenai hijrah. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

hijrah. Adapun yang dimaksud pada bab ini adalah kalimat: "Apakah

engknu memberikan sebagiannya sebagai manihah?" Laki-laki itu
menjawab, "Yo." Sebab, dari dialog ini terdapat penjelasan tentang

keutamaan pemberian fm ani h ah].

Keenam, hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada

pembahasan tentang pertanian. Adapun yang dimaksud di sini adalah

kalimat "Sekiranya dia (yalcni pemilik tanah) menjadikannya sebagai

manihah bagi si fulan, niscaya itu lebih baik baginya". Hal ini jelas

menunjukkan keutamaan pemberian lmani hah].

4.8,4 * TATTIUL tsAARI
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iu' ,J- Ut,f i;; oj?1i i.r;u:t;q?*i:,r.d,

36. Apabita Seseorang Berkata, "Saya Memberimu Budek \il'rnita
ini sebagai Pelayan Sebagaimana yang Biasa Dikenal", makr itu

Diperbolehkan

Sebagian orang berkata, "Yang demikian itu adalatr pinjaman.

Adapun bila pemberi mengatakan 'Aku memakaikan kepadamu
pakaian ini', maka itu adalatr hibah.'

,lu *j f h' ,r* i, 4 /1,'oi U \t ,f, i;; 
",j 

*
;5bt';ri *Vi |cju;'irj?I G:pG eru. e,i.t?s

.;cV''^'6,*t*
2635. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda.

"lbrahim hijrah bersamo Sarah. Mereka pun memberinya Ajar

[HajarJ." Lalu beliau kembali dan berkata, "Apakah engkau

merasokan bahwa Allah telah menghinakan si kafir, dan memberilutn

pembantu seorang budak wanita?"

Ibnu Sirin berkata, "Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dari

Nabi SAW, 'Ia memberikan pembantu kepadanya yang bernama

Hajar'."

@:
(Bab apabila seseorang berkata, "Sq/a memberimu budak

wanita ini sebagai pelayan sebagaimana yang biasa dikenal", moka

itu diperbolehkan).Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu
Hurairah tentang kisah Ibrahim dan Hajar. Di dalamnya disebutkan.

FATIII'L BAARI _ 485



"dan ia memberikan pembantu seorang budak wanita. Ibnu Sirin
berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, 'Ia

rnemberikan pembantu kepadanya yang bernama Hajar'-" Riwayat ini
akan disebutkan dengan sanad yang lengkap pada pembahasan

tentang kisah para nabi.

Ibnu Baththal berkata, "Saya tidak mengetahui perselisihan

terdapat tentang orang yang mengatakan 'Aku memberimu budak

wanita ini sebagai pelayan' bahwa dia hanya memberikan

pelayanannya, karena memberikan pelayanan budak kepada orang lain

tidak berarti menyerahkan kepemilikannya. Sebagaimana halnya

seseorang yang memperkenankan orang lain untuk tinggal di suatu

rumah, tidak berarti dia memberikan kepemilikan rumah itu
kepadanya."

Dia juga berkata, "Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan

kalimat 'Ia memberinya pembantu yang bernama Hajar' untuk
menyatakan bahwa itu merupakan hibah tidaklah tepat. Bahkan, dalil
yang benar tentang hibah dalam kisah ini terdapat pada kalimat
' Mereko memberinya Haj ar' ."

Dia melanjutkan, "Tidak ada pula perbedaan di antara ulama

tentang seseorang yang berkata 'Aku memakaikan kepadamu pakaian

ini untuk waktu tertentu' bahwa orang itu berhak mendapatkan apa

yang dia syaratkan. Tapi bila tidak menyebutkan batasan waktu maka

dinamakan hibah. Sementara Allah telatr berfirrnan, 'Maka kafarat
(melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang
miskin.... atau memberi pakaian kepada mereko'. (Qs. Al Maa'idah

[5]: 89) Tidak ada perselisihan di kalangan umat bahwa itu adalah

penyerahan kepemilikan makanan dan pakaian."

Akan tetapi, yang dapat saya pahami bahwa Imam Bukhari tidak
menyelisihi apa yang disebutkan Ibnu Baththal secara mutlak.

Bahkan maksud Imam Bukhari adalah; jika ditemukan faktor yang

menunjukkan suatu kebiasaan, maka harus dipahami berdasarkan

kebiasaan tersebut. Jika tidak ada faktor seperti itu, maka dipahami

sebagaimana yang berlaku secara umum; baik pada masalah budak

486 - FATHIIL BAARI



maupun pakaian. Hal itu apabila kebiasaan suatu kaum dalam

memberikan pelayanan seorang budak kepada orang lain merupakan

penyerahan kepemilikan budak itu. Lalu jika seseorang mengatakan
*Aku menjadikan budak ini sebagai pelayanmu", maka yang

dimaksudkan adalah menyerahkan kepemilikannva, sehingga majikan

budak itu telah berpindah. Adapun mereka yang mengatakan batrwa

ucapan seperti ini tetap bermakna "pinjaman", maka berarti telah

menyelisihinya.

37. Apabila Seseorang Memberikan Kudanya untuk Ditunggangi

Orang Lain, maka Sama Seperti Umraa dan Sedekah

Ue';ti ii' uttu';;. ,lul
Sebagian orang berkata, "Boleh bagi yang memberikan untuk

mengambil kembali kudanya."

i; ,P '.-b 
'.,; 

iur qt ; iu :JA
' . .. a . .t

:Ja S-, t& hr & "i,''J';:, UU Ui
:OL:t

2635. Dari Sufuan, dia berkata: Aku mendengar Malik bertanya

kepada Z,aid bin Aslam, maka dia (Zard) berkata: Aku mendengar

bapakku berkata: Umar RA berkatq "Aku membawa (seseorang) di

atas seekor kuda di jalan Allah, lalu aku melihat kuda itu dijual. Aku

bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Janganlah

engkau membelinya dan jangan mengambil kembali sedekahmu'-"
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Keteranqan Hadits:

(Bab apobila seseorang memberikan kudanya ditunggongi

orang lain, maka soma seperti umraa dan sedekah. Sebagian manusia

berkata, "Boleh bagi yang memberikan untuk mengambil kembali

kudanya."). Dalam bab ini disebutkan hadits Umar "Aku membawa

(seseorang) di atos kuda" secara ringkas, dan pembahasannya telah

dikemukakan beberapa bab sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata, "Memberikan kuda untuk ditunggangi

orang lain, bila dimaksudkan sebagai penyerahan hak milik kepada

orang menungganginya (dimana pemilik kuda berkata, "la untukmu."

maka itu sebagai sedekah. Jika orang yang diberi telah menerimanya,

maka tidak boleh diambil kembali. Adapun bila dimaksudkan untuk

dihibahkan di jalan Allah, maka sama halnya dengan wakaf, tidak

boleh diambil kembali menurut mayoritas ulama. Sementara dari Abu

Hanifah dikatakan bahwa hibah seperti ini tidak sah."

Akan tetapi, yang tampak bahwa Imam Bukhari bermaksud

membantah mereka yang memperbolehkan mengambil kembali hibah

meskipun telah diserahkan kepada selain anaknya, sebab kami telah

menjelaskan bahwa perbuatan Umar tersebut dimaksudkan untuk

menyerahkan kepemilikan. Sedangkan pendapat mereka yang

mengatakan bahwa itu adalah hibah di jalan Allah (wakaf) merupakan

kemungkinan yang jauh dari kebenaran.

Masalahan ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang wakaf.

Penutup

Pembahasan tentang hibah serta yang berkaitan dengannya

memuat 99 hadits. Hadits yang mu'allaq berjumlah 23 hadits

sedangkan sisanya memiliki sanadyangmaushul. Hadits yang diulang

berjumlah 68 hadits, dan yang tidak diulang sebanyak 31 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali

hadits Abu Hurairah "Sekiranya aku diundang pada jamuan kaki

488 _ FATIIT'L BAARI



kambing", hadits Ummu Salamah tentang hadiah. hadits Anas tentang

minyak wangi, hadits Aisyah "Beliau SAW biasa menerima hadiah".

hadits Ibnu Abbas "Barangsiapa dihadiahkan kepadanya sesultu-

maka teman-teman yang duduk bersamanya menjadi sekutunya dalam

hadiah itu", hadits Ibnu Umar tentang kisah Fatimah dan tirai

pintunya, hadits Ibnu Umar tentang kisah Shuhaib, hadits Aisl'ah

tentang baju gamis wanita, dan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash

tentang 40 perkara kebaikan.

Dalam pembahasan ini juga terdapat 13 atsar dari sahabat dan

generasi sesudahnya.
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